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                                                                         آگهى مناقصه      نوبت دوم 
سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4219/ش 
مورخ 94/12/25 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى 
در طبقه پنجم نگارستان شهردارى را از طریق مزایده عمومى به صورت بهره بردارى به اشخاص 

حقیقى یا حقوقى به مدت دو سال واگذار نماید. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز یکشــنبه مورخ 96/01/20 به 
امور قراردادهاى ســازمان مراجعه و حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 96/01/21 نسبت به تحویل 
پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان

 شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه فرمایید.

شهردارى بویین میاندشــت در نظر دارد پروژه هاى ســال 1396 ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى با 
قیمت مقطوع بدون ضرائب، تعدیل، مابه التفاوت و تجهیز کارگاه به پیمانکاران واجد شرایط و داراى سابقه کار 
(باشرکت ثبت شده) و یا گواهینامه صالحیت پیمانکارى که در زمینه مذکور از تجربه الزم برخوردارند واگذار 

نماید.
لذامتقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ  96/01/21 جهت دریافت اطالعات و 
اخذ اسناد مناقصه به شهردارى بویین میاندشت مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه محرمانه 

شهردارى تحویل نمایند.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید منع مداخله کارکنان دولت 

را رعایت فرمایند. 
شماره تماس:       03157522440       -       03157522250 

آگهى مزایده نوبت پنجم

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

 عبدالرضا سپیانى -شهردار بویین میاندشت

مبلغ برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصهردیف
به ریال

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه 
به ریال

محل تأمین اعتبار

آسفالت معابر اصلى و 1
شهردارى و 7/000/000/000350/000/000فرعى 

استانى 

پیاده رو سازى با سنگ 2
شهردارى و 1/500/000/00075/000/000فرش کریستال 

استانى

پیاده رو سازى با بلوك 3
شهردارى و 1/500/000/00075/000/000فرش سیمانى

استانى

اصالح هندسى میدان 4
شهردارى و 1/000/000/00050/000/000فرهنگ و سه راه امام على 

استانى

احداث کانیو و کانال دفع 5
شهردارى و 1/000/000/00050/000/000آب هاى سطحى

استانى

محوطه سازى شهداى 6
شهردارى و 1/000/000/00050/000/000گمنام 

استانى

شهردارى و 400/000/00020/000/000لکه گیرى آسفالت 7
استانى

8
جدا سازى شبکه آب 
فضاى سبز و آبیارى 

بارانى 
شهردارى و 1/500/000/00075/000/000

استانى

دیواره سازى رودخانه 9
شهردارى و 500/000/000500/000/000مرکزى 

استانى

مشتاقى و شیدایى و شوراى شهر! 

این روزهاى آلمان از زبان مرکلتوصیه هاى 5 متخصص برتر قلب دنیاوفور مرکبات خارجى در بازار«شورش آرام» به سبک زنانه! فرمان حمایت از ابراهیم رئیسى صادر شده است؟ بین المللتندرستىاقتصاداجتماعجهان نما

3دلیل ساخت و سازهاى غیرمجاز 
در اصفهان

5

9

3

10

افزایش چشمگیر داوطلبان ورود به شوراى شهر در اصفهان

     

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اقتصاد بخوانید

قتل نوزاد یک  روزه دقایقى پس از تولد ماجراى عرضه تخم مرغ هاى تولید اردیبهشت!
دبیر کانون سراســرى انجمن هاى صنفــى پرورش دهندگان مرغ 
تخمگذار اعالم کرد: عرضه تخم مرغ هاى با تاریخ تولید اردیبهشت 

ماه اشتباه فردى یک واحد تولیدى بوده است؛ نه تقلب.
روزهاى گذشته تخم مرغ هایى در بازار مصرف مشاهده شد که تاریخ 
تولیدشان مربوط به اردیبهشت 1396 بود که در این باره سید فرزاد 

طالکش دبیر کانون سراسرى انجمن هاى صنفى...

درجریان یکى از دردناك ترین جنایات سال گذشته، نوزاد پسرى در 
مشهد دقایقى پس از تولد به طرز هولناکى به قتل رسید.

این جنایت شامگاه 29 اسفند ســال گذشته در شهرك شهید رجایی 
مشــهد رخ داد و قاضی کاظم میرزایی بازپرس جنایی این شــهر و 
کارآگاهان اداره آگاهی را به محل حادثه که خانه اي مســکونی بود 

کشاند. بررسی هاي اولیه از این حکایت داشت که نوزاد یک روزه ...

4

4

بارش ها حال ایران را 
خوب کرد

شاهرخ فاتح، وضعیت بارش کشور از تاریخ اول 
مهر 95 تا 13 فروردین 96 را تشریح کرد و گفت: 
کل کشــور در این بازه زمانى 180/4 میلى متر 
بارش دریافت کرده و از آنجا که میانگین بارش 
بلند مدت کشور 183/8میلیمتر و در سال گذشته 

184/26 میلیمتر بوده است ...

ضربه جنس هاى 
عتیقه خارجى 

به اشتغال
 و تولید 

آغاز نام نویسى 
داوطلبان انتخابات 

از 22 فروردین

5

4

بازگشایى زاینده رود،  مسافران را به اصفهان کشاندبازگشایى زاینده رود،  مسافران را به اصفهان کشاند
2

الم بر کرانچارسالم بر کرانچار

7

واژگونى اتوبوس  بین شهرى در بزرگراه خرازى اصفهان

روند بیمارى سرطان رو به افزایش است

تحول تلگرامى در بازار مکالمه تلفنى ایران

چاپ دوم
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جانشین فرمانده نیروى زمینى سپاه در گفتگو با تسنیم 
اظهار داشت: نیروهاى واکنش سریعى داریم که ابتدا به 
صورت تکاور بودند ولى از یکسال پیش براساس منویات 
فرمانده معظم کل قوا، بنا بر این شده است که نیروهاى 
ما به «نیروهاى ویژه» تبدیل شــوند، مانند یگان ویژه 

صابرین که ما از قبل این یگان را در اختیار داشتیم.
ســردار عبدا... عراقى ادامه داد: بر این اساس، نیروها و 
تیپ هاى تکاور ما به نیروهاى واکنش ســریع، نیروى 
ویژه و نیروى مخصوص تبدیل مى شوند که قادرند در 
زمان کمى، فراخوان و سازماندهى و آماده به جنگ شده 
و در کمتر از 24 ساعت به هر نقطه اى از کشور اعزام و به 

اجراى عملیات پرداخته و وارد جنگ شوند.
 وى تصریح کــرد: ما با آموزش هــاى خیلى خوب و با 
ارتقاى آمادگى رزم توانســتیم بــه اهدافمان نزدیک 
بشــویم اما باالبردن کیفیت همچنان ادامه دارد چون 
کیفیت حد و مــرزى ندارد. همچنیــن از لحاظ کّمیت 
هم ســعى مى کنیــم امکانــات و نیازمندى هایى که 
یگان هاى واکنش سریع دارند براى شان تأمین کنیم. 
در بازرسى هایى هم که ســتاد کل نیروهاى مسلح از 
نیروى زمینى داشته یگان هاى نیروى زمینى به اذعان 
خود این برادران، یگان هاى نزســا از توان باال و بسیار 

خوبى برخوردار بوده اند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه نام نویسى از 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهورى از 22 فروردین ماه 
آغاز مى شود،گفت: مجریان و ناظران انتخابات ریاست 
جمهورى اگر قصد داوطلبى دارند باید قبل از نام نویسى 

از سمت خود کناره گیرى کنند.
على اصغر احمدى اظهار داشــت: بر اســاس ماده 37 
قانون انتخابات ریاســت جمهورى کلیــه افرادى که 
مسئولیت مســتقیم در امر انتخابات ریاست جمهورى 
به صورت اجــرا یا نظارت دارنــد در صورتى مى توانند 
داوطلب انتخابات ریاســت جمهورى شوند که قبل از 
ثبت نام از سمت خود استعفا کرده باشند و در آن سمت 

شاغل نباشند. 
وى دربــاره زمانبنــدى تعیین صالحیــت داوطلبین 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا گفت: در حال 
حاضر فرمانداران و بخشداران سوابق کلى داوطلبان را 
به مراجع چهارگانه اســتعالم ارسال کرده اند که آنها تا 
16 فروردین ماه(فردا) فرصت دارند نتایج بررسى هاى 
خود را به فرمانداران و بخشداران ارسال کنند که از آن 
پس هیئت هاى اجرایى به مــدت هفت روز صالحیت 
داوطلبین را بررســى خواهند کرد و به طور کلى تا فردا  
هیئت هاى اجرایى صالحیت داوطلبان را آغاز خواهند 

کرد.

تبدیل یگان هاى تکاورى سپاه 
به یگان هاى «ویژه» 

آغاز نام نویسى داوطلبان 
انتخابات از 22 فروردین

صاحب جمهورى اسالمى 
کیست؟

محسن رضایى دبیر مجمع تشخیص    تابناك |
مصلحت نظـام در صفحه اینسـتاگرام خود نوشـت: 
«صاحب جمهورى اسالمى بعد از خدا مردمند. پس 
حاکمـان، مزدبگیـران مـردم و کارگـران و خادمان 
مردمند که باید کار پاکیزه و تمیز انجام دهند. خیانت 
نکننـد و دزدى از اموال مردم صـورت نگیرد.وظیفه 
مردم هم این اسـت که در انتخـاب مزدبگیران خود 
دقت کنند و به لجاجـت نیافتند، بلکه بـه فکر منافع 
خود و کشورشـان باشـند؛ چرا که درغیر این صورت 
دودش بـه چشـم خودشـان مـى رود. ازماسـت که 

برماست.»

جلیلى 
ایران را ونزوئال مى کند

   خبر آنالین | حمیدرضـا جالیـى پـور فعال 
اصالح طلـب گفت حامیـان روحانـى مى گویند اگر 
روحانى میانه رو نیاید مى تواند وضع گذشته برگردد. 
یعنى برجام مى تواند ضربه بخورد و ایران هم ونزوئال 
شـود. کافى اسـت همین آقاى جلیلى بیاید تا ایران 
در عرض چهار سـال ونزوئال شـود. یعنى االن تورم 
46 درصـدى که بـه 10 درصـد رسـیده درحالى که 
در ونزوئال 400 درصد اسـت؛ یعنـى دوباره وضعیت 
معیشتى کشـور به هم مى ریزد. اتفاقًا اصالح طلبان 
خوب مى توانند سلبى تبلیغ کنند که روحانى نباشد، 
چه مى شـود؟ یعنى درسـت اسـت که ما االن رونق 

اقتصادى نداریم. ولى روحانى نبود، چه بود؟

یک دروغ سیزده درباره 
نماینده مجلس

غالمرضا تاجگردون نماینده مردم    تابناك |
شهرستان هاى گچساران و باشت در مجلس شوراى 
اسالمى در واکنش به خبر انصرافش از نمایندگى که 
در فضاى مجازى منتشر شده بوده، گفت: یک دروغ 
سـیزده در فضاى مجازى منتشـر شـده که به هیچ 

عنوان صحت ندارد.
نماینده مردم گچساران و باشـت در مجلس شوراى 
اسالمى تصریح کرد: من در جایگاه خود با تمام قدرت 
مشـغول به فعالیت هسـتم. وى بیان کـرد: صندلى 
مجلس را که مردم حوزه انتخابیه ام با اعتماد کامل به 
من سپرده اند به هیچ عنوان ترك و با هیچ چیز عوض 
نخواهم کرد و با قدرت تمام به خدمت کردن به مردم 
ادامه خواهم داد.تاجگردون عنوان کرد: بهتر اسـت 

براى انتشار یک شوخى کمى دقت شود.

دروغ یارانه اى
  فارس| علـى ربیعـى وزیـر رفـاه گفـت: 
خوشبختى جامعه در پرداخت یارانه 250 هزار تومانى 
نیسـت، این یک دروغ بزرگ اسـت و بدترین دروغ، 
دروغ به فقراست. ما اگر بتوانیم یک شغل را با کرامت 
به یک خانواده دهیم، آن زمان کار ما ارزشمند است. 
این هنر نیسـت که ما 200 هزار یا 300 هزار تومان 
در جیب افـراد بگذاریم و ظرف چهار ماه به اشـکال 

مختلف چهار برابر آن را از جیب او خارج کنیم.

اعتراض ارگان خبرى 
احمدى نژاد به سپاه و جمنا 

سـایت دولـت بهـار ارگان جبهـه    تابناك |
احمدى نژاد با انتشار مطلبى به شدت سپاه پاسداران 
و گروه تـازه تأسـیس جمنـا را مـورد انتقاد قـرارداد 
و نوشـت کـه رسـانه هاى منسـوب بـه ایـن نهاد و 
تشـکل براى تخریب احمدى نـژاد و کاندیداى این 

جریان(حمید بقایى) تالش مى کنند. 
سایت دولت بهار با اعالم اینکه رسـانه هاى مذکور 
داسـتان ناکامـى در دو انتخابات ریاسـت جمهورى 
یازدهم و مجلـس دهم را تکـرار مى کنند، نوشـت: 
رسـانه هاى منتسـب به سـپاه که به تریبون جمنا و 
توپخانـه تخریب علیه احمـدى نـژاد و بقایى تبدیل 
شـده اند بدانند شکسـت 96 هم پاى سـپاه نوشـته 

خواهد شد، همچون شکست 92 و 94.

توئیتر

در حالى که خبرگزارى صدا و سیما با انتشار خبرى، 
مدعى شده است که امکان تماس صوتى در نسخه 
جدید تلگرام براى ایرانیان رایگان نخواهد بود، یک 

سایت خبرى دیگر گفته این خبر دروغ است.
خبرگزارى صدا و سیما در خبرى با عنوان «تماس 
صوتى تلگرام براى ایرانیان رایگان نیست!» نوشته 
است: تماس صوتى از قابلیت هایى است که مورد 
استقبال کاربران نرم افزارهاى ارتباطى قرار گرفته 
است. نرم افزار تلگرام هم طى روزهاى گذشته این 
امکان را فراهم کرده ولى فعــًال کاربران اروپاى 
غربى از آن بهره مند شده اند و این قابلیت براى سایر 

کشورها به  زودى فعال مى شود.
پاسخ توئیترى «پاول دوروف» مدیرعامل تلگرام 
بسیار جالب و قابل تأمل است: «در این باره در حال 
مذاکره با وزارت ارتباطات ایران هستیم و امکان دارد 
هزینه هایى به تماس هاى صوتى تلگرامى ایرانیان 

اعمال شود.»
هنوز جزئیات بیشــترى از ایــن هزینه ها و نحوه 
محاسبه آن ارائه نشده، اما به نظر مى رسد تماس 
صوتى تلگرام براى کاربــران ایرانى کامًال مجانى 

نباشد.
بعد از انتشــار این خبر، «اقتصاد آنالین» در کانال 
تلگرامى خود نوشــت که این خبــر «دروغ 13» 

بوده است.
این سایت خبرى با انتشار عکسى از توئیت منسوب 
به مدیرعامل تلگرام، آورده است: ریشه شایعه پولى 
شدن تماس تلفنى تلگرام، این توئیت فتوشاپ شده 

است. این دروغ 13 را باور نکنید!

سکوت انتخاباتى آیت ا… مصباحى یزدى در حالى تداوم 
یافته است که حرف و حدیث ها و شایعات پیرامون او به 
شدت زیاد شده است. مى گویند پشت پرده این سکوت 
رضایت به نامزدى ابراهیم رئیسى است؛ حتى در برخى 
محافل سیاسى و رسانه اى این خبر نقل مى شود که این 
دو با یکدیگر تماس تلفنى داشته اند و مصباح یزدى تمام 
تالشش را کرده اســت تا اندك تردید باقیمانده ابراهیم 

رئیسى براى نامزدى را از میان بردارد.
در همین روزها هم برخى چهره هاى نزدیک به پایدارى 
عنوان کرده اند که مصباح یزدى به این تشکل وحدت 
ناپذیر اصولگرا دستور حمایت از ابراهیم رئیسى را داده 
است. اما آیا این اخبار صحت دارد؟ فعًال که همه سکوت 
کرده اند؛ باید دنبال نشانه ها بود و از همین رهگذر گمانه 
زنى کرد که ایــن مؤلفه ها تا چه حــد مى تواند صحت 

داشته باشد.
ابتــدا خبر آمد کــه مصباح یــزدى در دیــدار با برخى 
فرستادگان جمنا به آنها گفته همیشه آرزو داشته چنین 
ائتالفى میان اصولگرایان شــکل بگیرد. جلسه اى که 
گویا یکى از حاضــران آن ذوالقدر بوده اســت و دو نفر 
دیگر غالمعلى حداد عادل و محســن رضایى. از اخبار 
غیر رسمى نقل است که مصباح یزدى در آن دیدار گفته 
از این ائتالف حمایت مى کند اما تضمینى در مورد جبهه 

پایدارى نمى دهد.
اهالى جمنا بعد از این اظهار نظر امیدشان این بود که حتى 
اگر پایدارى ها با آنها نسازند، مصباح یزدى سخنى درباره 
آنها نخواهد گفت. شــرایط اما تغییر کرد خیلى زودتر از 
آنچه جمنا و آن سه نفر انتظارش را داشتند. مصباح یزدى 
در دیدار با اعضاى مؤتلفــه در اظهار نظرى غیر منتظره 
گفت: «بنده به دنبال شناخت وظیفه اى هستم که بتوانم 
در مقابل خدا جواب بدهم؛ هرگاه تشخیص بدهم کسى 
اصلح است، از او حمایت مى کنم، اگر رسید به جایى که 
قرار است کســى رأى بیاورد که ضررش بیشتر است و 
رأى به رقیب، سبب دفع ضرر بیشتر مى شود، دفع افسد 
به فاسد مى کنم اما قرار نیست از اول فاسد را ترویج کنم؛ 
در صورتى مى توانم رأى بدهــم که بینى و بین ا... بدانم 

بین افراد، فردى اصلح است؛ به قول کسى هم نمى توانم 
اعتماد کنم و هیچ ائتالفى هم نمى پذیرم، چون این امور 
شوخى بردار نیست و باید روزى پاسخ آن را در برابر خدا 
بدهم؛ آرى؛ رفت و آمد، بحث و گفتگو با دوستان گرامى 
را با کمال میل انجام مى دهم اما نمى توانم به کسى قولى 
بدهم که از فالنى حمایــت مى کنم؛ چون حجتى پیش 

خدا ندارم.»
این حرف ها یعنى اینکه آیت ا... حاضر نشــده از جمنا 
حمایت کند الاقل فعًال ! هشــدارى هم داده به تصمیم 
سازان جمنا که روى حمایت او چندان مانور ندهند. او که 
این حرف ها را زده البته هنوز نگفته که نظرش روى چه 

کسى است. از قرار معلوم او بناى حمایت از سعید جلیلى 
را ندارد. اگر داشت تا امروز مى گفت؛ فاصله او از جلیلى 

دقیقاً شبیه فاصله پایدارى ها از جلیلى شده است.
آنها به صورت عجیبى، نچســبى سیاسى نسبت به هم 
ایجاد کرده اند. فاصله او از محمــد باقر قالیباف هم که 
معلوم است. حتى مى گویند مخاطب این جمله مصباح 
یزدى که چند روز بعد از شکست 24 خرداد 92 بیان شده 
شهردار تهران و مخارج انتخاباتى او بوده است؛ «اینکه 
فردى با کمترین امکانــات و هزینه ها، رأیى نزدیک به 
کســانى بیاورد که میلیاردها خرج کردند، تأثیر نیست؟ 
مخصوصًا اینکه تنها همین چند روز کار شد و اگر مدت 

بیشترى با این اخالص و جدیت کار مى شد، نتیجه کیفى 
کار نیز باالتر بود. پس نمى تــوان گفت این کارها اثرى 
ندارد و تکلیف از ما ساقط است و اگر از حاال براى چهار 

سال بعد فکر کنیم تأثیر آن چندین برابر خواهد شد.»
پس مى ماند ابراهیم رئیسى؛ یک نکته ویژه در این مورد 
وجود دارد و آن اینکه برخى افراد کــه پیرامون ابراهیم 
رئیسى هستند از همان پایدارى هاى رسانه اى هستند. 
آنها که به شدت به مصباح یزدى نزدیک هستند و گویا 

پل ارتباطى هم همین افراد شده اند.
اما نه به این ســادگى نمى توان قضاوت و تحلیل کرد. 
مصباح اینگونه وارد انتخابات نخواهد شــد. نباید انتظار 

داشت این سکوت انتخاباتى به این زودى ها تمام شود. 
او اگر چه حس مى کند باید از فرد اصلح حمایت کند حتى 
اگر او رأى آور نباشد اما مصباح یزدى این روزها تکلیف 
مهمترى را پیش روى خود مى بیند. او مى خواهد حسن 
روحانى دیگر رئیس جمهور نباشــد. پس حاضر خواهد 
شــد در نهایت از فاکتور اصلح بودن کوتاه بیاید. این را 
مى توان از سخنان این روزهاى او فهمید. مصباح یزدى 
منتظر است، منتظر رقیب نهایى حسن روحانى. دلیل این 

سکوت چیزى غیر از این نیست.

آیت ا... عباس واعظ طبسى، از جمله نمایندگان خراسانى 
در خبرگان چهــارم بود که با عدم ثبت نــام در انتخابات 
دوره پنجم این مجلس شگفتى ساز شــد. پایگاه خبرى 
آفتاب نیوز براى ســخن گفتن درباره پشــت پرده چهره 
جدى مرحوم آیت ا... عباس واعظ طبسى، میزبان حجت 
االسالم والمسلمین على عسگرى مشاور پارلمانى مجمع 
تشخیص و عضو شورایعالى فرهنگى آستان قدس در زمان 
آقاى طبسى شد. بخش هایى از اظهارات حجت االسالم 
والمسلمین على عســگرى که به ارتباط دوستانه واعظ 
طبسى و آیت ا...هاشــمى مربوط مى شــود را در ادامه 

مى خوانید:
*آقاى هاشمى هر تابستان یک سفر به مشهد داشتند و 
گاهى براى اجالس ها هم به مجلس مى آمدند. براى مشهد 
خیلى راحت هماهنگ مى شــدند. وقتى آقاى هاشمى به 
مشهد مى آمدند، آقاى طبسى همه سیستم و امکانات خود 
را در حرم در اختیار ایشان قرار مى داد. حتمًا به استقبالش 
مى رفت و حتمًا بدرقه اش مى کرد. در آخرین تابستانى که 
در زمان حیات آقاى طبسى، آقاى هاشمى به مشهد آمدند، 
در زمان برگشت، آقاى طبســى به فرودگاه آمدند. آقاى 
هاشــمى و همه همراهانش در هواپیما نشسته بودند اما 
حدود 20 دقیقه هواپیما به دالیلى نپرید. در تمام این مدت 
آقاى طبسى با دو تا عصا ایستاده بود و باال را نگاه مى کرد. 

به آقاى هاشمى توجه دادیم، بغض گلویش را گرفت. آنها 
از نظر روحى به هم وابسته بودند.

*آقاى هاشــمى کارهــاى مهمش را به آقاى طبســى 
مى گفت. مثًال وقتى قرار شد آقاى مهدوى کنى کاندیداى 
ریاست خبرگان شــود و آقاى هاشمى به نفع ایشان کنار 
برود، به آقاى طبســى گفتند که با آقــاى مهدوى کنى 
صحبت کنــد. یا وقتى آقاى طبســى براى شــرکت در 
جلسات مجمع تشخیص مصلحت به تهران مى آمد، آنها 
با هم ناهار مى خوردند و روحانیون دیگر را جمع مى کردند 
و در این جمــع تصمیمات مهمى مثل اینکه چه کســى 
رئیس جمهور و چه کسانى کاندیدا شوند، گرفته مى شد و 
به شوخى آن جلسه را انجمن اسالمى  مجمع تشخیص 

مى گفتند.
*آقاى طبسى توانسته بود رابط بسیار خوبى نیز بین آقا و 
آقاى هاشمى باشد. یعنى وسیله الربط مورد احترام و مورد 
قبول هر دونفر آقاى طبسى بود. در بســیارى از اوقات، 
مواردى که در حوزه کارى آقاى هاشــمى پیش مى آمد، 
من به ایشان مى گفتم و ایشان در حوزه کارى آقا پیگیرى 

مى کرد.
*براى انتخابات مجلس خبرگان آقاى هاشمى به او زنگ 
زد که کاندیدا شود، آقاى ابراهیم امینى از جامعه مدرسین 
تماس گرفته بود. من هم رفتم اصرار کنم که ایشان کاندیدا 
شود. به او گفتم اگر شما کاندیدا شوى، شاید من هم براى 
مجلس ثبت نام کردم گفت آقاى عسگرى اینها دین ندارند، 
اینها تخریب مى کنند و من هم حوصله ندارم به آنها جواب 
بدهم. گفتم شما به مجلسى فکر کنید که در آن مجلس 
شما و آقاى هاشمى هم نباشد. مى گفت هر چه مى خواهد 
بشود. باعث و بانى اش کســانى هستند که این مسائل را 
پیش مى آورند. خب آقاى هاشمى در تهران دل به دریا زد 

و این کار را کرد و به لیست انگلیسى مشهور شد.
*ایشــان در روز رأى گیرى ســکته کرد. خیلى از فضا و 
شــرایط متأ ثر بود که چرا وضعیت این شــده است. شما 
ایشــان را در حکم مظلوم مقتدرى بدانید که قدرت دفاع 
از خودش نداشت. برداشت خودم این است که هم آقاى 
هاشمى و هم آقاى طبسى شخصیت هاى تودارى بودند 

و به دل مى ریختند.

رمز و راز سکوِت انتخاباتى آیت ا… مصباح یزدى 

 فرمان حمایت از ابراهیم رئیسى صادر شده است؟

ویژه برنامه مناظره که از شامگاه 14 فروردین آغاز شده است تا یک روز پیش از شروع رسمى تبلیغات نامزدهاى ریاست 
جمهورى هر شب زنده روى آنتن شبکه یک سیما مى رود.

به گزارش روابط عمومى شبکه یک، محسن رفیعى تهیه کننده مناظره گفت: اجراى این برنامه را مرتضى حیدرى 
برعهده دارد و تا هفتم اردیبهشت ادامه دارد. 

وى ادامه داد: برنامه هر شب حوالى ساعت 20 و درمورد موضوعات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى روز پخش مى شود. 
رفیعى، مدت هر برنامه را 35 دقیقه اعالم کرد و گفت: مهمانان هر شب ترکیبى از حامیان و منتقدان دولت و صاحب 

نظران مختلف خواهند بود. 
به گفته رفیعى، عملکرد اشــتغالزایى دولت، رشد اقتصادى، عملکرد نظام بانکى، پزشــک خانواده، آلودگى هواى 

کالنشهرها و شفافیت در هزینه هاى انتخاباتى از موضوعات برنامه مناظره هستند. 
مشکل ریزگردها، ازدواج جوانان، دستمزد کارگران، قاچاق، جرم سیاسى، وام خرید و ساخت مسکن، سرنوشت مسکن 
مهر و مسکن اجتماعى، خرید هواپیما، کم آبى و خشکسالى، مبارزه با فساد، اعتیاد و طالق، حاشیه نشینى، اصل 44 
و سرنوشت توزیع بنزین با کارت ســوخت از دیگر محورهاى اصلى مناظره حامیان و منتقدان دولت در ویژه برنامه 

مناظره شبکه یک خواهد بود.

صدها دانشــجوى ایرانى که در دانشگاه هاى آمریکا 
پذیرفته شده اند ممکن اســت پاییز سال آینده نتوانند 
ادامه تحصیل دهند و این موضوع اســاتید آمریکایى 
را نگران کرده اســت.به گزارش  ایســنا بــه نقل از 
آسوشیتدپرس، شاید مهمترین قشرى که از فرمان هاى 
مهاجرتى «دونالد ترامپ» متضرر شده اند دانشگاهیان 
هســتند. در حال حاضر دانشــگاه هاى آمریکایى در 
مجموع 500 نامه قبولى پذیرش براى دانشجویان تبعه 
شش کشور مسلمان که ترامپ فرمان ممنوعیت ورود 

آنها را ابالغ کرده، ارسال کرده اند که ایران بیشترین سهم را در بین این کشورها دارد.دانشجویان ایرانى توانمندى 
فراوانى در رشته هاى مهندسى و علوم رایانه دارند و شهرت آنها در این رشته ها در جهان زبانزد است.

با وجود لغو فرمان مهاجرتى ترامپ از طرف دادگاه هاى فدرال آمریکا، همچنان دانشجویان تصویر واضح و روشنى 
براى آینده تحصیل خود در این کشور ندارند

ابالغ فرمان هاى اجرایى جدید از سوى ترامپ یا حکم دادگاه هاى دیگر ممکن است محدودیت هاى ورود را مجدداً 
برقرار کند.کاظم کازرونیان رئیس دانشکده مهندسى دانشگاه کانکتیکات گفت: عدم دسترسى به این استعدادها براى 
دانشگاه هاى آمریکایى یک خسارت بزرگ است.وى افزود: اینکه دانشگاه هاى مهندسى و فنى در سراسر آمریکا این 
نوابغ را از دست بدهند غیرقابل تصور است.در سال گذشته 12 هزار دانشجوى ایرانى در آمریکا تحصیل کرده اند که 

بیش از نیمى از آنها فارغ التحصیالن رشته هاى فنى و مهندسى و علوم رایانه بوده اند.

پولى شدن تلگرام براى 
ایرانى ها، دروغ 13 بود؟! 

,,

 برخى افراد که 
پیرامون ابراهیم 
رئیسى هستند از 
همان پایدارى هاى 
رسانه اى هستند. 
آنها که به شدت به 
مصباح یزدى نزدیک 
هستند و گویا پل 
ارتباطى هم همین 
افراد شده اند

خصوصى هاى زندگى یک روحانى
 که رابط هاشمى با رهبرى بود

آغاز مناظره هاى انتخاباتى شبکه یک 

نگرانى دانشگاه هاى آمریکایى
 براى از دست دادن نوابغ ایرانى
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مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت بــا بیان اینکه 
استقبال بسیار مناسبى از ســفر به عتبات عالیات در ایام 
نوروز امسال انجام گرفت، گفت: نزدیک به 110 هزار زائر 
ایرانى در ایام نوروز 96 به عتبات عالیات سفر کرده اند و 

این اعزام ها تا 15 فروردین ادامه دارد.
محســن نظافتى درباره اعزام هاى نوروز 96 به عتبات 
عالیات و آخرین برنامه هاى اجرا شــده اظهار داشــت: 
مراحل نام نویســى و قرعه کشى براى ســفر به عتبات 
عالیات در ایام نوروز امسال به طور مناسب و با استقبال 
عالقه مندان به اهل بیت عصمت(ع) و طهارت (ع) انجام 
گرفت و سرانجام مقرر شد 120 هزار نفر ایرانى در بازه 

زمانى 24 اســفند ماه 95 تا 15 فروردین ماه سال 96 در 
قالب سفرهاى ویژه نوروزى به عتبات عالیات در عراق 

سفر کنند.
وى با بیان اینکه این دوره از ســفرهاى عتبات عالیات 
در ایام نوروز نســبت به مدت مشــابه قبل رشــد قابل 
مالحظه اى داشته است، افزود: حتى در ایام نوروز امسال 
شاهد رشد 2/5 برابرى اعزام ها نسبت به ماه هاى قبل 
بوده ایم.مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت تصریح 
کرد: تا قبل از ایــام نوروز حــدود 60  کاروان به عتبات 
عالیات اعزام مى شــدند اما در این ایام روزانه نزدیک به 

150 کاروان، زائران را به عتبات عالیات اعزام کرده اند.

رئیس پلیس راه راهــور نیروى انتظامــى اعالم کرد: 
امسال چهارمین سال پیاپى است که با کاهش تصادفات 
جاده اى روبه رو شدیم اما همچنان عامل انسانى در صدر 

تصادفات جاده اى قرار دارد.
سرهنگ حسین حمیدى اظهار داشت: امسال چهارمین 
ســال پیاپى اســت که با کاهش تصادفــات جاده اى 
روبه رو شــدیم اما همچنــان عامل انســانى در صدر 

تصادفات جاده اى قرار دارد.
رئیس پلیس راه راهــور ناجا گفت: خســتگى و خواب 
آلودگى عامــل 40 درصد تصادفات بــوده که منجر به 
خروج خودرو از جاده، واژگونى، انحراف به چپ و برخورد 

با خودروهاى روبه رو شده است.
سرهنگ حمیدى اضافه کرد: سبقت غیرمجاز، انحراف 
به چپ به ویژه در جاده هاى دو طرفه 30 درصد تصادفات 

را به خود اختصاص داد.
به گفته وى، 70 درصد عامل تصادفات همچنان انسانى 
اســت که در شــرایطى اتفاق افتاده که در جاده ها مه 

گرفتگى، لغزندگى و کاهش دید اعالم شده بود.
سرهنگ حمیدى با اشاره به وقوع تصادفات زنجیره اى 
در استان هاى البرز، قزوین،  تهرانـ  قم و مشهد، افزود: با 
تمام این موارد در مجموع شهروندان بهتر رانندگى کرده 

و شرایط از سال هاى گذشته بهتر بوده است.

عامل انسانى همچنان 
در صدر تصادفات است

110 هزار ایرانى در نوروز 
به عتبات سفر کردند

اخراج دانش آموزان معتاد ؟
مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب هاى اجتماعى 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا 
باید دانش آموزان معتاد از مدرسه اخراج شوند و در کل 
مدرسه چه کارى باید در این زمینه انجام دهد؟ اظهار 
داشت: برنامه مشترکى با همکارى ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و نیز 
سازمان بهزیستى کشور از سال تحصیلى 1392-93، 
در سطح استان ها، مناطق و مدارس کشور آغاز شده 

است.
نادر منصور کیایى افزود: بر این اساس، دانش آموزان 
در معرض خطر و یــا دانش آموزانى که دچار اختالل 
مصرف مواد هستند، شناسایى شــده و ضمن ارائه 
خدمات مداخله مختصر آموزش و توانمندسازى در 
مدرســه، در صورت نیاز جهت درمان و حمایت هاى 

اجتماعى به دستگاه هاى همکار معرفى مى شوند.
وى تأکید کرد:  هیچ دانش آموز داراى اختالل مصرف 

مواد از مدرسه اخراج نمى شود.

پراید، یار همیشگى 
سعید تاجیک  معاون اجرایى شرکت بازرسى کیفیت 
و استاندارد ایران  در مورد آخرین وضعیت خط تولید 
پراید و پژو 405 و زمان توقف خط تولید این دو خودرو، 
اظهار کرد که اگر بخواهیم به صورت شفاف در این 
رابطه اظهار نظر کنیم باید چنــد نکته را مدنظر قرار 
دهیم. ابتدا اینکه خــودروى جایگزینى با این قیمت 
 CKD در دنیا به سختى پیدا مى شود، چراکه بسته
خودرو حدود 9 تا ده هزار دالر است که اگر در قیمت و 
تعرفه ضرب شود، کمتر از 60 تا 70 میلیون تومان آب 
نمى خورد؛ بنابراین خودروى 20 تا 30 میلیون تومانى 

براى جایگزینى پراید و پژو 405 وجود ندارد.

رشد رفاه دانشجویى در 96
رئیس سازمان امور دانشجویان از رشد 15 درصدى 
بودجه سنواتى این ســازمان در سال جدید خبر داد و 
گفت: با توجه به شــرایطى که در سازمان وجود دارد 
براى سال جدید تسهیالت ارائه شده به دانشجویان 
در حوزه وام ها و تعرفه هــاى آن افزایش مى یابد به 
طورى که سطح بیشترى از پوشش وام ها را خواهیم 

داشت.
دکتر مجتبــى صدیقى با اعالم ایــن مطلب اظهار 
داشــت: یکى از مهمترین برنامه هاى سازمان امور 
دانشجویان در ســال 96 این است که همان رشدى 
که در ارائه خدمات رفاهى دانشــجویان در سال 95 
اتفاق افتاد را ادامه دهد، خوشــبختانه طى سه سال 
اخیر براساس برنامه ریزى هاى خوبى که انجام شد 
میزان وام هاى تخصیصى به دانشجویان و همچنین 
تعرفه هاى آن افزایش یافت و تالش مى کنیم میزان 
آن براى ســال 96 نیز مجدداً افزایش یابد که البته 
میزان آن اوایل سال جدید به تصویب هیئت امناى 

صندوق رفاه دانشجویان خواهد رسید.

آمار انواع زوال عقل در کشور 
رو به افزایش است

رئیس کنگره بین المللى نورولوژى و الکتروفیزیولوژى 
با اشــاره به اینکه انواع دمانس یا زوال عقل با توجه 
به افزایش طول عمر در کشــور رو به افزایش است، 
گفت: از شــایع ترین بیمارى هاى مغز و اعصاب در 
ایران و جهان سکته مغزى اســت، که دومین علت 
مرگ و میر در ایران و مهمترین علت ناتوانى به شمار 
مى رود؛ همچنین سردرد، بیمارى بسیار شایع در تمام 
جوامع و به خصوص در کشور ماست.به گزارش جام 
جم آنالین، دکتر بابک زمانى  با بیان اینکه در بعضى 
درمان ها مثل درمان سکته مغزى در کشور ما آنطور 
که باید و شاید پیشرفت نکرده است، گفت: البته طى 
سال هاى اخیر تالش هاى زیادى در این زمینه شده و 
تالش مى کنیم با ارتقاى آگاهى مردم نیز به کاهش 

آمار سکته مغزى در جامعه دست یابیم.
رئیــس کنگــره بیــن المللــى نورولــوژى و 
الکتروفیزیولــوژى بالینــى ادامــه داد: MS نیز از 
بیمارى هایى بوده که شــیوع آن در کشــور ما مثل 
کشــورهاى اروپایى و آمریکاى شمالى است و انواع 
دمانس یا زوال عقل نیز با توجه به افزایش طول عمر 

و بهداشت عمومى کشور رو به افزایش است.

چرك نویس

  آفتاب نیوز| روزنامه «لس آنجلس تایمز» با اشاره 
به باال رفتن تب عمل بینى در میان ایرانیان داخل و خارج 
از کشور مى نویسد: «یاســمین» مى گوید که خانواده و 
دوستانش او را تشویق به انجام عمل جراحى پالستیک 
روى بینى به منظور بهبود زیبایى اش کرده بودند. او مى 
گوید در لس آنجلس بزرگ شده و درباره بینى اش زیاد 
فکر مى کرد و به نظرش بینى اش بیش از اندازه بزرگ 
بود و خودش احساس مى کرد که جلب توجه مى کرد. در 
نتیجه، او مانند بسیارى از دختران ایرانى تصمیم به انجام 

عمل بینى گرفت. او زیر تیغ جراحى رفت.
 از زمان پیروزى انقالب اسالمى در ایران به این سو، زنان 
بیشترى در مقایسه با گذشته بینى خود را به تیغ جراحى 
مى سپارند. پدر و مادر این دختر ایرانى پس از انقالب از 
ایران مهاجرت کرده بودند. به نظر مى رسد در کشورى 
چون ایران  که زنان تقریبًا مى توانند بخش کوچکى از 
بدن خود را به طور آشــکارا نشان دهند و پوشش خاص 
لباس برایشان وضع شده بسیارى تغییر بینى زنان ایرانى 
را شورشــى آرام از ســوى آنان براى انطباق دادنشان 
با معیارهاى زیبایى شــناختى آنگلــو آمریکایى قلمداد 

مى کنند. 
این روزنامه آمریکایى در ادامه مى نویسد: این جمعیت 
از زنان دارى تحصیالت عالیه تنها راه را براى بیان خود 

عمل بینى مى بینند. 
لس آنجلس تایمز در ادامه اشاره مى کند علیرغم آنکه 
ابروى ضخیم و چشمان درشت همواره از ایده آل هاى 
ایرانیان در زمینه زیبایى قلمداد مى شده است بینى ایرانى 
که اغلب قوس دار است و پهن مى باشد براى مدت زمان 
زیادى یکى از منابع وحشــت و نگرانى براى بسیارى از 

زنان ایرانى بوده است. 
«یاسمین» مى گوید که با عمل بینى مى خواست خود را 

زیباتر و شیرین تر از گذشته نشان دهد. 

لس آنجلــس تایمز اشــاره مى کند که ایــران یکى از 
باالترین نرخ هاى جراحى زیبایى بینى در سرتاسر جهان 
را در سال 2013 میالدى داشته است این آمار با استناد به 
نتایج ارزیابى انجمن بین المللى جراحى پالستیک زیبایى 
بوده اســت و ایران از این نظر درست پشت سر برزیل، 

مکزیک و ایاالت متحده قرار داشته است. 

این روزنامه در ادامه مى افزاید: «گلبون جمشــیدى» 
دانشجوى کارشناسى ارشد و 24 ســاله که شش سال 
پیش عمل جراحى بینى انجام داده مى گوید زمانى که 
باید روسرى بپوشــید و موهاى تان معلوم نیست بینى 
مهمترین عضوى است که خودنمایى مى کنید در نتیجه، 
با عمل مى خواهید آن را زیباتر نشان دهید. این حس از 

دوران دبیرستان آغاز مى شود. 
این روزنامه در ادامه اشــاره مى کند در خارج از ایران در 
بین خانواده هاى ایرانى زیادى دیده مى شود که از سنین 
نوجوانى به دختر فشار آورده مى شود که بینى اش را عمل 
کند چرا که بینى او از جانب اطرافیان (دوستان و خانواده) 

بزرگ به نظر مى رسد. 

این روزنامه در ادامه اشاره مى کند عمل جراحى بینى در 
فرهنگ فارسى ریشه دوانده است و مى افزاید: «مکس 
امینى» کمدین ایرانى آمریکایى بــا زنان جوان ایرانى 
در یکى از طنزهایش شــوخى کرده و گفته بود که زنان 
مشکالت تنفسى را بهانه اى براى تغییر بینى شان قرار 

مى دهند. 
«پرســیس کریم» مى گوید که در 18 سالگى پدرش 
او را شــگفت زده کرد و گفت که به طور مخفیانه پولى 
را طى ســال ها براى عمل جراحى بینى او جمع کرده 
است. او که اکنون 53 ساله و اســتاد زبان انگلیسى در 
ســن خوزه اســت مى گوید که به یاد دارد که با گریه 
از پدرش پرســید آیــا بینى اش بزرگ اســت و پدرش 
گفته بــود نه ایــن تنها عملى اســت که همــه انجام 
مى دهند و من ســعى مى کنم منصف و عادل باشم. او 
مى گوید افتخار مى کند که مقاومت کرد و زیر بار عمل 
جراحى نرفت ولى ســه خواهر او با اجبار خانواده عمل

 کردند. 
لس آنجلس تایمز اشاره مى کند که جراحى پالستیک 
بینى  در آمریکا ارزان نیســت و مى افزاید در بورلى هیلز 
این عمل بیش از 20 هزار دالر هزینــه دارد. در نتیجه 
در گذشــته معمول بود کــه جوانان ســاکن آمریکا در 
طول تعطیالت تابستان به ایران ســفر مى کردند تا با 
قیمتى ارزان در حدود هفت هزار دالر بینى شان را عمل

 کنند. 
ایــن روزنامــه اشــاره مــى کند کــه اکنــون تعداد 
فزاینده اى از زنان ایرانى تبــار متولد آمریکا بینى هاى
شــان را به صورت باریک و نوك تیز عمــل مى کنند. 
«دکتر پیمــان ســیمونى» جراح الســتیک در بورلى 
هیلز مى گویــد که بســیارى از زنان ایرانــى به دلیل 
نــگاه قومیتى توجــه زیاد به ســوى شــان معطوف

 شده است.

راننــدگان خودروهاى ســوارى و ســنگین و راکبان 
موتورسیکلت ها برابر قانون باید داراى گواهینامه باشند و 
در صورتى که راننده اى بدون داشتن گواهینامه رانندگى 
کند توسط عوامل پلیس خودروى وى توقیف و راننده نیز 
به مراجع قضائى تحویل مى شــود و در قانون براى این 
رانندگان فاقد گواهینامه مجازات هاى سنگینى نیز پیش 

بینى شده است.
در همین راستا ســرهنگ هویدا تزار رئیس مرکز صدور 
گواهینامه راهور ناجا گفت: نخســتین تصدیق نامه در 
سال 1299 توسط «خاچاطور ماتروسیان تبریزى نژاد» 
اخذ شد که براى درشکچى ها در زمان هاى قدیم داشتن 
تصدیق نامه اجبارى بود. البته قبل از ســال 1299 هم 
نفرات زیادى گواهینامه اخذ کردند اما چیزى که بتوان 
به آن اســتناد کرد گواهینامه خاچاطور است که در سال 

1299 صادر شده است.
بر همین اساس در ســال 1336 اولین گواهینامه موتور 

صادر شده است و در شــرایط فعلى هم از الزامات براى 
راکبان موتورسیکلت ها محسوب مى شود.

البته براى دوچرخه سوارى هم الزام به داشتن گواهینامه 
بود که در همین خصوص اولین گواهینامه صادره براى 
دوچرخه مربوط به سال 1345 است، که با گذشت زمان 

این گواهینامه منسوخ شد.
بر اســاس این گزارش، در جامعه امــروزى گواهینامه 
گرفتن مرد و زن نمى شناسد و همه ذوق و شوق گرفتن 
گواهینامه را دارند اما در این سال ها شهریه هاى ثبت نام 
در آموزشگاه هاى راهنمایى و رانندگى به شدت افزایش 
یافته اســت و همین موضوع براى مــردم که تقاضاى 

گواهینامه گرفتن را دارند یک چالش به شمار مى رود.
ســرهنگ تزار رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور ناجا 
گفت: براى ثبت نام در آموزشــگاه هــاى راهنمایى و 
رانندگى شهریه اى که باید پرداخت کرد در شهر تهران 
580 هزار تومان است که البته در سایر شهرها این مبلغ 

متفاوت است.
اما گاه قبول نشدن متقاضیان در آزمون هاى برخى از این 
آموزشگاه ها سبب افزایش هزینه اولیه ثبت نام آنها به 
منظور تجدید دوره هاى آموزشى افزوده مى شود. بعضى 
از مشتریان این قبیل آموزشگاه ها معتقدند که آنها براى 
اخذ هزینه هاى اضافى در آزمون عملى، هنرجویان را رد 
مى کنند تا متقاضیان مجدداً براى ثبت نام در  کالس هاى 
عملى هزینه پرداخت کنند.گفتنى است؛ هزینه دریافتى 
از سوى برخى آموزشگاه هاى راهنمایى و رانندگى، گاه 
بســیار گزاف بوده و امرى طاقت فرســا بر دوش مردم 
است. از سوى دیگر، گویا نظارت دقیقى آنچنان که باید و 
شاید بر عملکرد این قبیل آموزشگاه ها هم صورت نمى 
گیرد حال آنکه بهتر است دســتگاه ها و سازمان هاى 
متولى نظارت هاى خود را افزایش دهند و مانع دریافت 
هزینه هاى هنگفت از متقاضیان دریافت آموزش هاى 

راهنمایى و رانندگى در برخى آموزشگاه ها شوند.

اگرچه آمارهاى  12 ماهه اى کــه وضعیت ارتباطى ایران 
در بخش هاى مختلف را نشان مى دهد هنوز منتشر نشده 
اما آمارهاى 9 ماهه سال گذشته گویاى این نکته است که 
در زمینه اینترنت تعداد مشــترکان پهن باند سیار بیش از 
27 میلیون و 170 هزار و 619 نفر بوده و تعداد مشــترکان 
پهن بند ثابت به بیش از 9 میلیون و 318 هزار و 943 کاربر 
رسیده است اما در حوزه ارتباطات موبایلى همچنان حدود 
نیمى از سیمکارت هاى کشور در حالت بال استفاده و غیر 

فعال قرار دارند.
طبق آمارهاى منتشر شده از سوى وزارت ارتباطات تا پایان 
آذر سال 1395 در کشــور بالغ بر 151 میلیون و 880 هزار 
سیمکارت از سوى اپراتورهاى مختلف(همراه اول، ایرانسل، 
رایتل و تالیا) واگذار شده اما تعداد سیمکارت هاى فعال کشور 
تنها 80 میلیون و 520 هزار و 249 مورد بوده و بدین ترتیب 
مى توان گفت همچون سال هاى گذشته همچنان حدود 
نیمى از سیمکارت هاى کشور در حالت غیر فعال قرار دارند.

ضریب نفوذ تلفن همراه در کشــور نیز طــى این مدت به 
101/50 درصد رسیده اســت. ضریب نفوذ تلفن ثابت هم 
تا پایان آذر ماه سال گذشته 38/52 درصد بوده و در نهایت 
تعداد خطوط ثابت دایر شده در ایران به حدود 30 میلیون و 

505 هزار خط رسیده است.
عالوه بر این در کشور حدود 121 هزار و 443 تلفن همگانى 
نیز در حال فعالیت هستند و بیش از 49 هزار و 14 روستا هم 

داراى تلفن خانگى به شمار مى روند.

مدیرکل راه آهن خراسان گفت: پنجمین قطار گردشگرى 
بین المللى عقاب طالیى شنبه شــب از طریق مرز ریلى 
سرخس وارد ایران شد.محمد هادى ضیایى مهر روز یک 
شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: این قطار با 27 خدمه و47 مسافر 
از قاره هاى اروپا، آســیا و آمریکا چهارم فروردین ماه سال 
جارى سفر خود را از مسکو پایتخت روسیه آغاز کرده و پس 
از بازدید از کشورهاى قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان 
وارد جمهورى اســالمى ایران شدند. وى گفت: مسافرین 
این قطار 13 فروردین ماه وارد مشــهد مقدس شدند و در 
مدت یک هفته با سفر به شهرهاى کرمان، یزد، اصفهان، 
شیراز و تهران از جاذبه هاى گردشگرى کشورمان دیدن 
مى کنند. ضیایى مهر خاطر نشــان کرد: ورود این قطار به 
کشور در راستاى توسعه گردشــگرى ریلى بین المللى و 

 اســتفاده از ظرفیت کریدورهاى ریلى جمهورى اسالمى 
ایران از طریق کشورهاى آسیاى مرکزى صورت مى گیرد. 
وى اظهار داشت: واگن هاى ویژه این قطار گردشگرى پس 
از ورود به ایران، با لوکوموتیو راه آهن جمهورى اســالمى 
ایران مسیر خود را در کشور مى پیمایند. چهارمین سرى از 
قطارهاى گردشگرى عقاب طالیى30 آبان ماه سال گذشته 
از همین مسیر وارد کشور شده بود.سرخس با بیش از 5 هزار 
کیلومتر مربع وسعت در مرز ایران و جمهورى ترکمنستان 
واقع شده و 180 کیلومتر با مشهد فاصله دارد. از مجموع 10 
هزار کیلومتر ظرفیت شبکه ریلى ایران، هزار و 400 کیلومتر 
آن معادل 14 درصد در خراسان رضوى قرار دارد و این استان 
بیشترین سهم و رتبه نخست جا به جایى مسافر را در ناوگان 

ریلى کشور به خود اختصاص داده است.

مسئول واحد خدمات شهرى شهردارى بوکان گفت: 
با تالش پاکبانان خدمات شهرى این شهردارى حدود 
یک کیلو طال به ارزش یک میلیارد ریال که زیر 85 تن 
زباله دفن شده بود از سوى پاکبانان شهردارى کشف و 

تحویل صاحبان آن شد.
صالح شریف سورى افزود: یکى از شهروندان بوکانى 
روز جمعه با پیمانکار خدمات شهرى شهردارى تماس 
مى گیرد که مقدارى طال و جواهرات داخل کیســه 
پالستیکى با زباله هاى منزل قاطى و توسط پاکبانان 
شهردارى به محل دفن زباله شهرى منتقل شده است.

مسئول واحد خدمات شهرى شهردارى بوکان تصریح 
کرد: در پى این تماس تعداد شــش نفر از پاکبانان و 
کارکنان واحد خدمات شــهردارى به محل دفن زباله 
اعزام و جستجوى میدانى به مدت بیش از پنج ساعت 
ادامه مى یابد که عاقبت طالها پیدا شــده و تحویل 
صاحبش مى شود.شریف ســورى گفت: تمام شش 
نفر عوامل خدمات شــهرى با یک ماشین سنگین با 
همراهى خانواده صاحب طال مشغول جستجو بودند 
که در نهایت توانســتند با جابه  جا کردن 85 تن زباله 

کیسه طال را پیدا کنند.
وى ادامه داد: ارزش کیســه طال بیش از یک میلیارد 

ریال بوده که تحویل صاحب آنها داده شد.

بر اساس آخرین اطالعات حاصل از ثبت بیمارى سرطان 
در کشور ساالنه 80 تا 85 هزار مورد جدید سرطان شناسایى 
مى شود که 30 هزار نفر از آنها جان خود را از دست مى دهند. 
سرطان ها پس از بیمارى قلبى عروقى و حوادث جاده اى به 
عنوان ســومین عامل مرگ در ایران محسوب مى شوند و 
حدود 5/5 درصد از بار بیمارى هاى کشور مربوط به آنهاست.

به گزارش ایسنا، پیش بینى مى شود روند بروز سرطان در 
زنان و مردان ایرانى طى دو دهه گذشته رو به افزایش باشد. 
در زنان، سرطان پستان و سرطان کلوریکتال و در مردان، 
سرطان معده و سپس سرطان پروستات به ترتیب شایع ترین 
سرطان هاست. در این میان سرطان معده کشنده ترین نوع 

این بیمارى اعالم شده است.
هزینه هاى درمان یک بیمار سرطانى شامل جراحى از شش 
تا 16 میلیون تومان، شیمى درمانى به ازاى هر جلسه 20 تا 
40 میلیون است که معموًال با توجه به نوع سرطان حداقل 
شش تا 12 جلسه الزم است. پرتودرمانى هر جلسه 40 تا 
50 هزار تومان است که معموًال 25 تا 30 جلسه بسته به نوع 
پروتکل انجام مى شود. همچنین هزینه هاى پرستارى نیز 
براى ده سرطان کشور حداقل هزار میلیارد تومان در سال 

برآورد مى شود.
تشدید روند افزایش سرطان ها، ارتباط مستقیمى با شیوع 
عوامل خطر مهم بیمارى هاى غیرواگیــر از قبیل چاقى، 
مصرف سیگار، مصرف موادمخدر، رژیم غذایى نامناسب 

و... دارد. تغییر هرم سنى و مسن شدن جامعه که با تغییرات 
ژنى در سنین باال همراه اســت در بروز موارد جدید نقش 
دارد. خوشبختانه شــواهد علمى نشان مى دهد که بیش از 
40 درصد سرطان ها قابل پیشگیرى هستند. عوامل خطر 
سرطان متعدد است و مى توان با کاهش آنها از بروز سرطان 

جلوگیرى کرد.
عمده ترین عوامل خطر این بیمارى چاقى، تحرك ناکافى، 
رژیم غذایى نامناسب، استعمال دخانیات، دود سیگار دست 
دوم، مصرف الــکل، مصرف اپیوم، ســابقه خانوادگى در 
سرطان هاى کلون، منالون، پستان در زنان، پروستات، مغز، 
لوکمى، افونت مزمن با ویروس که اغلب مرتبط با رفتارهاى 
پرخطر جنسى است به ویژه هپاتیت B، C، مواجهه بیش از 
حد با اشعه ماوراء بنفش، مواجهه هاى شغلى و نقش ایمنى.

عوامل خطر براى ســرطان هاى زنان عالوه بر این موارد 
عبارتند از شروع قاعدگى در ســن پایین، یائسگى دیرتر، 
نداشــتن حاملگى کمتر، نابارورى، چاقى، دیابت، فشــار 
خون باال، سن پایین شروع فعالیت جنسى، شریک جنسى 
متعدد و مصرف درازمدت داروهاى پیشگیرى از حاملگى. 
مواد سرطان زایى که در جریان مواجهه شغلى وجود دارند 
مانند رادون، بنزن، آزبســتوز، نیــکل، محصوالت فرعى 
سوخت هاى فسیلى، کروم، آرسنیک غیر آلى، صنایع رنگ، 
چرم، چســب و... نیز مى توانند جزو علل مؤ ثر در بروز این 

بیمارى محسوب شوند. 

گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز از عمل بینى در میان ایرانیان

«شورش آرام» به سبک زنانه!

گزارشى از وضعیت فعلى سرطان در کشورهزینه هاى سنگین ثبت نام در آموزشگاه هاى راهنمایى و رانندگى

روند بیمارى سرطان رو به افزایش است

عقاب طالیى پنجم هم وارد ایران شد

چند نفر در ایران کاربر اینترنت هستند؟

کشف یک کیلو طالى 
دفن شده زیر 85 تن زباله!
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دانشگاه اصفهان در جمع 
دانشگاه هاي برتر آسیا

سرپرسـت پایـگاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم 
(ISC) اعالم کرد: بر اساس اعالم رتبه بندي تایمز، 
دانشـگاه هاي شـیراز، اصفهان، فردوسـی مشـهد، 
زنجان، یزد و آزاد اسـالمی براي اولین بار توانسـتند 
در جمع دانشگاه هاي برتر آسیا در سـال 2017 قرار 

گیرند.
محمد جواد دهقانی، اظهار داشت: در پنجمین دوره 
رتبه بندي دانشـگاه هاي آسـیایی پایگاه رتبه بندي 
تایمـز در سـال 2017، ازجمهوري اسـالمی ایران، 
دانشـگاه هاي صنعتی شـریف، علم و صنعت ایران، 
صنعتی اصفهان، صنعتـی امیرکبیر، علوم پزشـکی 
تهران، شیراز، صنعتی خواجه نصیر، تهران، اصفهان، 
شهید بهشـتی، یزد، فردوسی مشـهد، آزاد اسالمی 
کرج و دانشگاه زنجان توانستند در جمع دانشگاه هاي 

برتر آسیا سال 2017 قرار گیرند.
وي افـزود: رتبه بندي آسـیایی تایمـز همچون رتبه 
بندي جهانی تایمز، از 13 شاخص در قالب پنج معیار 
کلی آمـوزش، پژوهش، اسـتنادات، درآمد صنعتی و 

وجهه بین المللی بهره می گیرد. 
دهقانی گفـت: تایمز بـراي رتبه بندي دانشـگاه ها، 
بخشی از اطالعات مورد نیاز خود را از پایگاه استنادي 
اسکوپوس، بخشی دیگر را از نظرسنجی هاي شهرت 
و بخش دیگري را نیز از دانشگاه ها و به صورت خود 

اظهاري گردآوري می کند.

اعتکاف درامامزاده زینب 
بنت موسى بن جعفر(ع)

مدیر اجرایى امامزاده زینب بنت موسى بن جعفر(ع)
اصفهان گفت: آسـتان مقـدس امامـزاده زینب بنت 

موسى بن جعفر(ع)اصفهان میزبان معتکفین است.
به گـزارش روابـط عمومـى اداره کل اوقـاف و امور 
خیریه اسـتان اصفهان، بهزاد صبرى اظهار داشـت: 
مراسـم معنـوى اعتـکاف در جـوار بـارگاه حضرت 
زینـب بنـت موسـى بـن جعفر(ع)اصفهـان برگزار 

مى شود.
وى در ادامه افزود: سـخنرانان این مراسم نیز حجت 
االسـالم و المسـلمین نیلـى پـور، حجت االسـالم 
و المسـلمین صغیـرا، حجت االسـالم و المسـلمین 
داسـتان پور و دکتر بانکى هسـتند همچنین در این 
مراسـم معنوى مجید صابرى، مجیـد ربانى، محمد 
یزدخواستى، سید سـعید نریمانى و سعید میر فهیمى 

نیز به مداحى مى پردازند.
مدیر اجرایى امامزاده زینب بنت موسى بن جعفر(ع)
اصفهان در ادامـه گفت: عالقه منـدان براى حضور 
در این مراسـم معنوى مى توانند  تا20 فروردین ماه 
به آسـتان مقدس این امامزاده جلیل القدر مراجعه و 

ثبت نام نمایند.

کشف 6 محموله گالب و 
عرقیجات تقلبى در کاشان 

فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان کاشـان از کشـف 
شـش محمولـه گالب و عرقیجـات تقلبـى و 
دستگیرى شش نفر از فروشندگان متقلب در اجراى 
طـرح پاکسـازي حاشـیه اتوبان کاشـان- قـم خبر 

داد. 
سـرهنگ علی پورکاوه فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشـان با اعالم این خبر در گفتگو بـا پایگاه خبرى 
پلیس اظهار داشـت: به منظور مقابله با افراد سودجو 
و متقلب در ایام نوروز طرح پاکسـازى حاشیه اتوبان 
کاشان- قم به اجرا گذاشته شد که در نتیجه این طرح 
تعداد شـش محموله بـار گالب و عرقیجـات تقلبی 
که توسط دستفروشـان در حاشـیه اتوبان به فروش 

می رسید توقیف شد.
وى افـزود: در ایـن عملیـات سـه دسـتگاه وانت بار 
و دو دسـتگاه موتورسـیکلت توقیـف و شـش 
نفـر از فروشـندگان ایـن محموله هـا نیز دسـتگیر 

شدند.
ایـن مقـام انتظامـى بیان داشـت: پـس از بررسـی 
کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
و صحت تقلبى بودن آنها این شش محموله به همراه 
وسایل نقلیه به پارکینگ منتقل و متهمین جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کاهش 20 
درصدى جرائم مهم رانندگى و کاهش 25 درصدى تلفات 
جاده اى در این استان در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل خبر داد.
به گزارش ایرنا، معاونت اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان به نقل از سرهنگ  حسین حسین زاده  اضافه کرد: 
با تالش مأموران پلیس و توجه شهروندان به رعایت اصول 
ایمنى و مقررات رانندگى از 25 اسفند گذشته تاکنون جرائم 
عادى 10 درصد و وقوع جرائم مهــم 20 درصد کاهش 

یافته است. 
وى افزود: در بخش تصادفات جاده اى نیز به لطف خدا و 

توجه مردم به رعایت قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى 
تلفات جاده اى استان اصفهان نسبت به طرح نوروزى سال 

قبل ، 25 درصد کاهش یافت. 
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان بدون اشاره به 
آمار تصادفات در جاده هاى این استان تصریح کرد: طى 
این مدت نیز تصادفات منجر به فوت به طور چشمگیرى 
کاهش یافت و این درحالى بود که حجم تردد خودروها از 
مسیرهاى این استان نسبت به ســال قبل افزایش یافته 

است.
سرهنگ حسین زاده، سرعت باال را یکى از تخلفاتى دانست 

که همواره در جاده هاى این استان حادثه ساز شده است.

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: بازگشایى 
زاینده رود موجب افزایش چشــمگیر مسافران نوروزى 

اصفهان شد.
فریدون  اللهیارى در گفتگو با مهر اظهار داشت: تا ظهر روز 
یازدهم فروردین حدود چهار میلیون گردشگر از بناهاى 
تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى استان بازدید کردند که 
با افزایشى، این تعداد تا ظهر روز دوازدهم فروردین ماه به 

چهار میلیون و 700 هزار گردشگر رسید.
وى با بیان اینکه باز شدن رودخانه زاینده رود در افزایش 
تعداد گردشــگران در روزهاى پایانى نــوروز مؤثر بوده 
است، افزود: از ســویى با توجه به اینکه استان اصفهان 

از جمله استان هاى گذرى کشور است و مسافران براى 
سفر به اکثر شهرهاى کشور و بازگشت به شهرهاى خود 
باید از این اســتان عبور کنند که این امر نیز در افزایش 
گردشگران تأثیر داشته است. مدیرکل میراث فرهنگى 
استان بیان داشت: تا ابتداى روز 11 فروردین دو میلیون 
و 416 هزار گردشگر حداقل به مدت یک شب در استان 
اقامت کردند که تــا ظهر روز دوازدهــم فروردین این 
تعداد به بیش از دومیلیون و 700 هزار گردشــگر رسید. 
اللهیارى ادامه داد: از این تعــداد یک میلیون و 716 نفر 
در شــهر تاریخى اصفهان اقامت داشتند که تا ظهر روز 

12 فروردین ماه به یک میلیون و 850 هزار نفر رسید.

تلفات جاده اى استان اصفهان 
25 درصد کاهش یافت

بازگشایى زاینده رود 
مسافران را به اصفهان کشاند

با پایان یافتن فرصت ثبت نام در انتخابات شــوراهاى 
اســالمى شــهر و روســتا آمارهاى جالب توجهى در 

شهرهاى استان اصفهان اعالم شده است.
به گزارش فارس، پس از پایان مهلت قانونى ثبت نام، 
ده هزار و 833 نفر در کل اســتان براى شرکت در این 
انتخابات نام نویســى کردند که نسبت به دوره گذشته 

رشدى 37 درصدى را نشان مى دهد.
حضور بانوان در این دوره عرصه انتخابات شــوراهاى 
اسالمى شــهر و روستا در اســتان اصفهان به وضوح 
مشهود اســت که به نظر مى رســد این حضور بانوان 
زمینه ساز پویایى اقشــار مختلف به ویژه بانوان را در 
عرصه مدیریت هاى شــهرى در استان اصفهان بیش 

از پیش پررنگ سازد.
حضور قشــر جوان نیز با توجه به اینکه عمده قشــر 
تحصیلکرده جامعه جوان هســتند و اکثریت جمعیت 
کشور را جوانان تشــکیل داده اند، مى تواند باعث شود 
که نسل مدیریتى انقالبى کشور به نوعى در شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا به نوعى تغییر کند و ارزش هاى 
انقالبى که بدان اشــاره شــد، در ســطوح مدیریتى 
کالنشهرى به جوانان با استعداد و نخبه با قابلیت هاى 

باال واگذار شود.

شهرستان  اصفهان
افزایش 67 درصدى آمار داوطلبان ورود به شــوراى 
اسالمى شهر و روســتا در شهرستان اصفهان نشان از 
شدت رقابت در بین داوطلبان دارد و این تعداد داوطلب، 
نوید یک انتخابات پرشور را در این شهرستان مى دهد.

با پایان یافتن مهلت ثبت نــام داوطلبان پنجمین دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى شــهر و روستا، مجموعًا 
دو هزار و 412 نفر با مراجعــه به حوزه هاى ثبت نام در 
فرماندارى اصفهان و بخشدارى هاى شش گانه تابعه، 
نام نویسى کردند که از این تعداد دو هزار و 181 نفر آقا 

و 231 نفر خانم هستند.
از مجموع داوطلبان انتخابات شــوراهاى اســالمى 
شهرستان، مجموعاً یکهزار و 242 نفر به منظور شرکت 
در پنجمین دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهرهاى 
14 گانه شهرستان ثبت نام کردند، از این تعداد یکهزار 
و 56 نفر آقــا و 186 نفر خانم هســتند و از این تعداد 
داوطلب، 848 نفر جهت شــرکت در انتخابات شوراى 

اسالمى شهر اصفهان نیز نام نویسى کردند.
همچنین مجموعــًا یکهزار و 170 نفر بــا مراجعه به 
بخشدارى هاى شش گانه شهرستان جهت شرکت در 
پنجمین دوره انتخابات شوراهاى اسالمى روستاهاى 
شهرستان نام نویسى کردند که از این تعداد، یکهزار و 

125 نفر آقا و 45 نفر خانم هستند.
نکته جالب توجه در این بین حضور داوطلب 84 ساله 
در فرماندارى اصفهان بود که وى مسن ترین ثبت نام 
کننده در این انتخابات بود و در عین حال نیز جوان 25 
ساله نیز کم سن ترین  فرد انتخابات شوراى اسالمى 

شهر و روستا در شهرستان اصفهان لقب گرفت.

شهرستان فریدن
بیشترین ثبت نام کاندیدا در حوزه شهرى با 17 کاندیدا 
متعلق است به شــهر داران و روســتاى اسکندرى با 
ثبت نام 14 کاندیدا بیشترین ثبت نامى در حوزه روستایى 
را دارد. جوان ترین کاندیداها دو جوان متولد سال 1368 
از شــهر دامنه و پیرترین کاندیــدا از بخش مرکزى با 
بیش از 75 سال ســن اســت و  ده زن در این دوره از 
انتخابات شهرســتان فریدن ثبت نام کردند که دو نفر 
از حوزه شهرى و هشــت نفر دیگر از حوزه روستایى

هستند.

شهرستان چادگان
نکته جالب توجه دیگر در این شهرستان ثبت نام چهار 
نفر از بانوان از شــهر زیارتى رزوه براى اولین بار طى 
چند دوره از شوراهاســت که در شهر زیارتى رزوه رقم 

خورد.

شهرستان فریدونشهر
تعداد کاندیداهاى پنجمین دوره انتخابات شــوراهاى 
اسالمى شهر و روســتا و مناطق عشایرى شهرستان 
فریدونشــهر با پایان یافتن مهلت ثبت نام  به 286 نفر 
رســید که از این تعداد 237 کاندیدا براى شــوراهاى 
روستایى و عشــایرى، 29 کاندیدا براى شوراى شهر 
فریدونشهر و 200 کاندیدا براى شوراى شهر برف انبار 

ثبت نام کرده اند.
نکته جالــب توجه اینکه روســتاهاى واجد شــرایط 
برگزارى انتخابات شوراهاى اســالمى در شهرستان 
فریدون شهر 48 روستا عنوان شده است که طبق آمار 
کاندیداهاى ثبت نامى، تعداد ثبت نام کنندگان براى 16 
روستا کمتر از حدنصاب بوده و بنابراین 16 روستا فاقد 
شوراى مســتقل در پنجمین دوره شوراهاى اسالمى 

خواهند بود.
کاندیداهاى زن ثبت نام کننــده در این دوره انتخابات 

براى شهر فریدونشهر ســه نفر، براى شهر برف انبار 
دو نفر و براى شوراهاى روستایى چهار نفر بوده است 
و میزان تحصیــالت ثبت نام کنندگان شــامل 181 
نفر با ســواد خواندن ونوشــتن، 31 نفر دیپلم، 17 نفر 
فوق دیپلم، 50 نفر لیســانس و هفت نفر فوق لیسانس 
است و از میان 286 ثبت نام کننده براى پنجمین دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى تعداد 54 نفر در دوره قبل 

حضور داشته اند.

شهرستان نطنز
406 داوطلب در انتخابات شوراهاى نطنز ثبت نام کردند 
114 نفر در انتخابات شــوراى چهار شهر نطنز، بادرود، 
خالدآباد و طرق رود ثبت نام کردند که در این میان شهر 
بادرود با 47 داوطلب بیشترین سهم ثبت نام شهرها را به 
نام خود ثبت کرد و در حوزه روستایى مجموعًا 292 نفر 
ثبت نام کردند که بیشترین فراوانى تحصیلى در شهرها 

لیسانس و در روستاها سواد خواندن و نوشتن بود.
نکته جالب توجه دیگر اینکــه اجتماع عالقه مندان به 
ثبت نام و طرفــداران آنها در ســاعات پایانى ثبت نام و 
حضور کارکنان اورژانس 115 نطنز با آمبوالنس جهت 
ثبت نام از نکات حاشیه اى و جالب لحظات آخر ثبت نام 

در نطنز بود.

شهرستان خمینى شهر
264 داوطلــب حضور در عرصه انتخابات شــوراهاى 
اسالمى شهر و روستا در شهرستان خمینى شهر با حضور 
در فرماندارى و تکمیل مــدارك، ثبت نام خود را نهایى 
کردند که داوطلبان ثبت نام شــده در این شهرســتان 
25 تا 65 ســال ســن دارند و  در این میان 238 نفر در 
حوزه شــهرى و 26 داوطلب در حوزه روستایى ثبت نام 

کردند.
نکته جالب آن است که  اعضاى شــوراها در این دوره 
از انتخابات در شــهر درچه از هفت نفر به پنج عضو، در 
شهر خمینى شهر از 13 عضو به 9 نفر کاهش دارند و در 
شهرهاى کوشــک و اصغرآباد پنج عضو باید انتخاب 
شوند، در روستاى قلعه امیریه از ســه عضو به پنج نفر 
افزایش دارد و روستاى تیرانچى همچون دوره گذشته 

بر پنج عضو باقى است.
در مورد بانــوان ثبت نام کننده نیز بایــد گفت  29 نفر 
در حوزه شــهرى و یک نفر در حوزه روستایى ثبت نام 
شده اند و در مجموع داوطلبان ثبت نام شده در این دوره 
از انتخابات شوراهاى شهر و روستا در شهرستان نسبت 

به دوره قبل 65 درصد افزایش داشته است.

شهرستان آران و بیدگل
تعداد ثبت نام کنندگان در پایان فرآیند نام نویســى در 
شهرســتان آران و بیدگل به 266 نفر رسیده  که از این 
تعداد 144 نفر در شــهرها و 122 نفر بــراى انتخابات 
شــوراى روســتا نام نویســى کرده اند که آمار ثبت نام 
کنندگان از نام نویسى 252 نفر مرد و 14 نفر زن در این 

دوره انتخابات حکایت دارد.
نکته جالب توجه این است که مســن ترین فردى که 
براى نامزدى در انتخابات شــوراهاى شهر و روستاى 
آران و بیدگل ثبت نام کرده 64 سال و جوان ترین آنان 

26 سال سن دارد.

شهرستان نایین
از این تعداد 78 نفر ثبت نام مربوط به شوراهاى اسالمى 
شهرهاى این شهرستان (نایین، انارك و بافران) است 
و از مجموع 288 نفر ثبت نام کننده 269 نفر مرد و 19 

نفر زن بوده اند. 

شهرستان خور و بیابانک
158 نفر در این شهرستان در انتخابات داوطلب شده اند 
که از این میان 35 نفر داوطلب در حوزه شهرى و 123 

نفر در حوزه روستایى داوطلب شده اند.

مشتا قى و شیدایى و 
شوراى شهـر! 

افزایش چشمگیر داوطلبان ورود به شوراى شهر در اصفهان

همزمان بـا روز طبیعت، شـهروندان خوانسـارى  در 
حرکتـى با عنـوان «پویش رهاسـازى»، ماهى هاى 
قرمز خـود را در «دریاچه پارك عسـل» رها سـازى 

کردند.
بـه گـزارش فـارس، از آنجایـى کـه رهاسـازى 
ماهـى قرمـز در آب رودخانه هـا بـراى گونه هـاى 
آبـزى و آب هـاى شـیرین مخاطـرات زیسـت 
محیطـى بـه همـراه دارد شـهردارى خوانسـار 
نیـز در یـک اقـدام طبیعـت دوسـتانه بـراى حفـظ 
محیـط زیسـت و جلوگیـرى از مـرگ ماهى هـاى 
قرمـز تزیینـى، ایـن پویـش رهاسـازى را برگـزار 

کرد.

مردم طبیعت دوست خوانسار نیز در استقبال از طرح 
پویش رهاسـازى، ماهى هاى قرمـز تزیینى در تنگ 
شیشه اى را به دست فرزندان خود براى فرهنگسازى 
در حفظ محیط زیسـت سـپردند تـا در دریاچه پارك 

عسل خوانسار رها کنند.

پویش رهاسازى 
ماهى هاى قرمز در 

خوانسار دکتر حجت ا... میرزایى معــاون اقتصادى وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى  به اتفاق دکتر فاضل در واپســین 
روزهاي سال 95 ( 28 اسفند ماه )ضمن حضور در ذوب 
آهن اصفهان،  طی نشســتی با صادقی مدیرعامل این 

شرکت  دیدار و گفتگو نمود.
در این نشســت که با حضور قادري سرپرســت حوزه 
معاونت منابع انســانی و امور اجتماعی، خطیبی مدیر 
حوزه مدیرعامل و امیري مدیر روابط عمومی شرکت و 
به منظور بررسی بســته پیشنهادي ذوب آهن اصفهان 
جهت حمایت دولت از این شــرکت و برنامه هاي سال 
96 در راستاي حل مشکالت مالی و اقتصادي آن برگزار 
شــد، میرزایی طــی ســخنانی گفت: ایــن مجتمع 
عظیم صنعتــی که  نمونــه تمام عیار صنعتی شــدن 
ایران اســت،  یکی از مهمترین بنــگاه هاي اقتصادي 
کشــور اســت و  براي دولت ارزش بســیار ویژه اي 
دارد و لــذا حمایــت از ذوب آهن براي بــرون رفت از 
شــرایط فعلی در دســتور کار اول و اولویت دار دولت 

می باشد.
وي افزود: خاطره صنعتی شــدن ایران با تأسیس ذوب 
آهن اصفهان تداعی می شــود و این شرکت به دلیل 
گستردگی ابعاد اجتماعی، جمعیتی و مبادالت اقتصادي 
حداقل در چهار استان کشور تأثیر مستقیم دارد. ضمن 
اینکه این شرکت یکی از تأمین کنندگان اصلی فوالد به 
عنوان یکی از نهاده هاي اصلی بخش صنعت و اقتصاد 

کشور می باشد. 
معاون اقتصادى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى  تصریح 
کرد : استمهال و تنفس یکساله بدهی هاي ذوب آهن در 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد تصویب قرار گرفته 
است و مقدمات تهاتر بدهی هاي این شرکت با مطالبات 
سهامدارش (تأمین اجتماعی ) از دولت نیز در وزارت امور 
اقتصاد و دارایی مورد تصویب قرار گرفت که امیدوارم در 
روزهاي ابتدایی سال 96 به تصویب هیئت دولت برسد.
وي ضمن اشــاره به توافــق کامــل در هیئت دولت 
جهت حل مشــکالت ذوب آهن و به ویــژه  پیگیري 
معاونت اول ریاســت جمهوري و سه وزارتخانه تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعى، صنعت، معــدن و تجارت و امور 
اقتصاد و دارایــی، گفت: جهت بدهی هــاي بانکی و 
مالی و همچنیــن تأمین مالی پروژه هاي توســعه اي 
این شــرکت اقدامات خوبی در دســت اجرا می باشد 
و به طور کلی چشــم انداز مثبتــی در این بخش وجود 

دارد.

معاون اقتصادى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى:

حمایت از ذوب آهن اصفهان 
در دستور کار اولویت دار دولت است

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان از 
دستگیرى چهار سوداگر مرگ و کشف 160 کیلو و 800 

گرم تریاك در استان اصفهان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس، سرهنگ جهانگیر کریمى 
اظهار داشــت: مأموران پلیس حین کنترل خودروهاى 
عبورى در حوزه مأموریتى خود به یک دستگاه خودروى 
پژو 405 فاقد پالك مشــکوك و به آن دســتور توقف 

مى دهند که راننده بدون توجه به راه خود ادامه مى دهد.

وى افزود: در این رابطه مأموران به تعقیب خودرو پرداخته 
و آن را در جاده هاى خاکى اطراف متوقف و در بازرسى از 

آن 130 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك کشف کردند.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان عنوان 
داشت: در ادامه مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان 
کاشان با همکارى عوامل یگان امداد در عوارضى قمصر 
به یک دســتگاه خودروى پژو 405 که از زاهدان عازم 
تهران بود مشکوك شده و در بازرســى از آن مقدار 12 

کیلوگرم تریاك را کشف کردند.
وى از کشف 18 کیلو و 800 گرم تریاك در بازرسى از یک 
دستگاه خودروى پراید که از کرمان عازم تهران بود توسط 

مأموران ایست و بازرسى شهد شرافت نایین خبر داد.
سرهنگ کریمى ابراز داشت: در مجموع سه عملیات روز 
در استان مقدار 160 کیلو و 800 گرم مواد افیونى کشف، 
سه دستگاه خودرو توقیف و چهار قاچاقچى در این رابطه 

دستگیر شدند.

کشف 160 کیلوگرم مواد مخدر در 3 عملیات

12 پاتیل سـمنوى سنتى در آسـتانه 12 فروردین 
در شـهرضا ُپخته و بین مردم و مسافران نوروزى 

توزیع شد.
12به گزارش ایرنا، آیین سمنوپزان شهرضا یکى از 
آداب و رسوم مردم شهرضاست این آیین هرساله 
در شب عید براى سـفره هاى هفت سین و در 12 
فروردیـن به منظـور توزیع بین مردم و مسـافران 

نورزوى برگزار مى شود. 
هر سـال حدود دو هزار پاتیل سـمنوى سـنتى در 
این شهرسـتان پخته مى شـود کـه از ایـن تعداد 
200پاتیل در آسـتانه عید نوروز آماده و در سراسر 

کشور توزیع مى شود. 
این نوع پخت در کشور بى نظیر است و در مراسمى 
سنتى برگزار مى شـود که با سالم و صلوات و دعا 
همراه اسـت و ریشـه در آداب و رسـوم هزار ساله 

مردمان این دیار دارد. 

پخت12 پاتیل 
سمنوى سنتـــى
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هواى پاك در روزهاى بعد از 
تعطیالت نوروز

هواى دیـروز اصفهان بـا میانگیـن آلودگـى 61 در 
محدوده سالم قرار داشت.

به گزارش ایمنا، بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر 
فعالیت سامانه بارشى تا امروز سه شنبه بر روى استان 

مى باشد.
بر ایـن اسـاس طـى ایـن مـدت در سـطح اسـتان 
شـاهد افزایش ابر، وزش باد نسبتًا شـدید تا شدید و 
بارش هاى رگبـارى در برخى مناطـق و رعد و برق 

خواهیم بود.
اوج فعالیـت بارشـى ایـن سـامانه از بعدازظهر یک 
شنبه تا آخر وقت دیروز بود. دماى هوا هم طى امروز 
در اکثر نواحى اسـتان 1 تـا 3 درجه کاهـش خواهد 

داشت.

صالحیت داوطلبان انتخابات 
مجلس کى اعالم مى شود؟

رئیـس دفتر نظـارت بـر انتخابـات اسـتان اصفهان 
گفت: اظهار نظـر در خصوص صالحیـت داوطلبان 
نمایندگى مجلس توسـط هیئت مرکزى نظارت و از 
طریق هیئت نظارت استان اصفهان تا پایان روز 19 

فروردین ماه 96 انجام مى شود.
مرتضى طبیبى در گفتگو با فارس اظهار داشت: این 
نظر، توسـط فرماندارى باید بالفاصله ابالغ شـود و 
پـس از آن داوطلبانى کـه اعتراض دارنـد مى توانند 
اعتراض خود را تا 24 سـاعت بعد به شوراى نگهبان 

ارائه کنند.
رئیس دفتر نظارت بر انتخابات استان اصفهان ادامه 
داد: طبق قانون این اعتراض باید در تهران ارائه شود 
اما براى رفاه حال داوطلبان تمهیداتى اندیشیده شده 
تـا بتوانند در اسـتان اصفهان به دفتـر هیئت نظارت 

مراجعه کرده و اعتراض خود را ارائه کنند.
طبیبى در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به زمانبندى 
منتشر شـده از سـوى وزارت کشـور، اعتراض ها در 
تهران تجمیع شـده و در تاریخ 8 اردیبهشـت نتیجه 

آن اعالم مى شود.

کشف 15حیوان
 از فروشگاه هاى اصفهان

رئیس یگان حفاظت محیط زیسـت استان اصفهان 
گفـت: در پایش مراکـز خرید فروش ماهـى و دیگر 
حیوانـات 15 الك پشـت برکـه اى اروپایـى، مـار و 

سنجاب کشف و ضبط شد.
مرتضى جمشیدیان در گفتگو با مهر، افزود: در یکى 
از این بازدیدهاى نوروزى، کارشناسـان یگان تعداد  
15 قطعه الك پشت برکه اى اروپایى را در تعدادى از 
مرکز خرید و فروش ماهى و آکواریوم کشف و ضبط 
کردند. وى ادامه داد: این الك پشت ها پس ا ز انجام 
هماهنگـى هـاى الزم بـا اداره کل حفاظـت محیط 
زیست اسـتان تحویل باغ وحش شـد و با متخلفین 

برخورد قانونى انجام شده است.

3 دلیل ساخت وسازهاى 
غیرمجاز در اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازى اسـتان اصفهان با اشاره به 
اینکه 15 هزار و 550 واحد مسکن مهر در استان در 
سال جارى به بهره بردارى مى رسـد، گفت: در نظر 
داریم براى سال 96 تمام شهرهاى استان اصفهان را 

داراى طرح تفصیلى کنیم.
به گـزارش ایمنا حجـت ا... غالمى در پاسـخ به این 
پرسـش که موضـوع سـاخت و سـازهاى غیرمجاز 
در اسـتان اصفهان را چطور مى بیند و بـا این چالش 
در اسـتان چگونـه برخـورد مى شـود؟ گفـت: منکر 
پدیده تخلفات سـاختمانى در سطح اسـتان نیستیم. 
تخلفات ساخت و ساز پدیده اى است که بخشى از آن 
به دلیل ضعف قانون و عـدم ابالغ طرح هاى جامع و 
تفصیلى اتفاق مى افتد و بخشى از تخلفات نیز به دلیل 
عدم نظارت هاى مستمر و همچنین عدم داشتن ابزار 
کافى در دست دسـتگاه هاى نظارتى است و بخشى 
نیز به اصالح قانون مرتبط است که حتمًا باید قوانین 
اصالح شـود تا ما تخلفات را به سمت و سویى ببریم 

که در راستاى طرح هاى ما باشد.

خبر

مدیرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان گفت: 
باغ فدك یکی از مکان هایی اســت کــه امکان رخداد 
حوادث در آن بیشمار است ولی با تمهیدات اندیشیده شده 
سازمان آتش نشانی این حوادث نسبت به سال گذشته 

به حداقل رسید.
بهزاد بزرگزاد در گفتگو با ایمنا اظهار داشــت: باغ فدك 
یکی از مکان هاي روباز براي اسکان موقت مسافران در 

ایام مختلف سال به خصوص نوروز است.
وى افزود: استفاده از چادرهاي مسافرتی و روشن کردن 
کپسول هاي گازي در آنها، وجود درختان زیاد و جنگلی 
بودن این مکان و وجود دریاچــه اي در این کمپینگ، 

رخداد حوادث احتمالی را گوشزد می کند.
بزرگــزاد خاطرنشــان کــرد: همچنین با اســتفاده از 
دستگاه هاي ترموسنج میزان حرارت موجود در چادرهاي 
مسافرتی در شب هایی که مسافران در حال استراحت 
بودند، مورد سنجش قرار مى گرفت تا از خطرات احتمالی 
همچون آتش ســوزي و یا خفگی به جهت استفاده از 

کپسول هاى گازي خوددارى شود.
وى با اشــاره به اینکه روزانه به صــورت میانگین 200 
الی 300 کپســول گاز از چادرهاى مسافران خارج شد، 
اظهارداشــت: رخداد حوادث در باغ فــدك را می توان 

نزدیک به صفر درصد بیان کرد.

مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: 
اســتان با پذیرش بیــش از 140 هزار خانوار شــامل 
450 هزار نفــر و بیش از یک میلیــون و 200 هزار نفر 
شب، مســافر نوروزى رتبه نخست کشــورى در زمینه 
پذیــرش و رضایتمندى مســافران نوروزى را داشــته 

است.
به گزارش ایسنا، محمدحسن قائدیها در حاشیه بازدید از 
ستاد هماهنگى خدمات سفر شهرستان شهرضا در جمع 
خبرنگاران، از فعالیت 44 ستاد اسکان مسافران نوروزى 
در سراسر استان خبر داد و اظهار داشت: در هر شهرستان 
حداقل یک ســتاد و در مرکز استان اصفهان شش ستاد 

اسکان مسافران نوروزى فعالیت مى کند.
وى با اشاره به تجهیز و آماده سازى13هزارو650 مدرسه  
در سراســر اســتان اصفهان براى پذیــرش میهمانان 
نــوروزى، افزود: از مجمــوع این تعداد مدرســه، 150 
مدرسه در شــهر اصفهان قرار دارد، این در حالى است 
که کالس هاى مدارس طرح اســکان نیز در گروه هاى 
ویژه، الف و ب ســازماندهى، تقســیم و تجهیز شــده 

است.
قائدیها گفت: 30 درصد از ظرفیت مدارس اســتان به 
صورت اینترنتى واگذار شده که در این زمینه هم استان 

اصفهان رتبه نخست کشورى را دارد.

پذیرش 450 هزار نفر مسافر 
فرهنگى نوروزى در استان

بروز حوادث در باغ فدك به 
حداقل رسید

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: بیش از 200 هزار نفر مسافر در جوار صد بقعه 
متبرکه استان اسکان داده شــدند که بیش از 90 هزار نفر 
به  صورت اسکان موقت از امکانات بقاع متبرکه بهره مند 

شده اند.
به گزارش روابط عمومى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان، حجت االسالم  و المسلمین حسن امیرى اظهار 
داشت: از 25 اسفندماه 1395 تا 10 فروردین ماه 1396 طرح 
آرامش بهارى در 340 بقعه متبرکه سراسر استان اجرا شد 
که بیش از دو میلیون نفر زائر و مسافر به زیارت امامزادگان 
عظیم الشأن استان مشرف شــده اند. وى در ادامه افزود: 
همچنین با تدابیر اندیشیده شــده از آغاز این طرح تاکنون 
بیش از 200 هزار نفر مسافر و زائر در جوار صد بقعه متبرکه 
استان اسکان داده شــدند که از این تعداد 110 هزار نفر در 

زائرسراها و مهمانسراهاى بقاع متبرکه اسکان  یافته اند و 
بیش از 90 هزار نفر به  صورت اسکان موقت از امکانات بقاع 
متبرکه استان بهره مند شده اند. معاون فرهنگى و اجتماعى 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان خاطر نشان 
کرد: صد خیمه معرفت در اجراى این طــرح در جوار بقاع 
متبرکه برپا شده است که با غرفه هایى چون پاسخگویى به 
مسائل شرعى، مشاوره خانواده، ایستگاه همه واقف باشیم، 
غرفه هاى چندرسانه اى، نمایشگاه ارائه محصوالت فرهنگى 
و... به کلیه زائران و مسافران، خدمات فرهنگى و مذهبى ارائه 
مى کنند. امیرى در پایان یادآور شد: در همین راستا بیش از 
150 هزار قلم اقالم فرهنگى به  صورت رایگان بین زائران 
و مسافران بقاع متبرکه توزیع  شده که توسط سازمان اوقاف 
و امور خیریه مطابق با ارزش هاى ایرانى و اسالمى جهت 

استفاده در این طرح خریدارى و تهیه  شده است.

ستاد شــبانه روزى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان 
اعالم کرده تــا روز12 فروردیــن ماه 17 نفــر بر اثر 
ســوانح جاده اى فوت شــده اند و کل مأموریت هاى 
اورژانس در ایام نوروز به بیش از 9 هزار و 415 رسیده 

است.
بــه گــزارش روابط 
عمومى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهــان، 
در ایــام نوروز ســتاد 
شبانه روزى دانشگاه 
پزشــکى  علــوم 
اصفهان گزارشــى از 
17 روز فعالیــت خود 
در تعطیــالت ابتدایى 
ســال را منتشر کرد؛ 
طبق این گــزارش تا 
روز 12فروردیــن 17 

نفر بر اثر سوانح جاده اى فوت شده اند، کل مأموریت هاى 
اورژانس این ســتاد در ایام نوروز به بیــش از 9 هزار و 
415 رسیده که  از این میان ســه هزار و ده مأموریت 
ترافیکى و شش هزار و 407 مأموریت غیر ترافیکى بوده 

است.
ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت هاى پزشکى هم در 
ایام نوروز با ارائه بیش از هزار و 850 خدمت به بیماران 
اورژانسى و 107 خدمت به بیماران دیالیزى تعطیالت 

را پشــت ســر گذاشــته و466 مورد بازدید نظارتى از 
مراکز مراقبت هاى پزشــکى نیز در ایام نوروز داشــته 

است.
مرکز فوق تخصصى کودکان امام حسین(ع) اصفهان 
هم در ایام نــوروز با 
بــه کارگیــرى صد 
تخت  اورژانس، ویژه 
( NICU-PICU) و با 
حضور فعال اتندینگ 
هیئت علمى دانشگاه 
پذیراى همشــهریان 
اصفهانى وهموطنان از 
استان هاى چهارمحال 
و بختیارى، قم، تهران، 
خوزســتان،  یــزد، 
مرکزى و شهرستان 
بــوده  کاشــان 

است.
در ایام نوروز مراجعیــن به اورژانس اعم از بســترى 
و ســرپایى  شــش هــزار و 688مــورد، ویزیــت 
کلینیک هاى ویــژه تخصصى و فــوق تخصصى دو 
هزار و 202 نفر، مراجعین جهت خدمات تشــخیصى 
دو هــزار و 693 مــورد، انجام اعمــال اورژانس145 
مورد و ســایر خدمات از جمله دیالیــز 188مورد بوده 

است.

اسکان 200 هزار نفر در جوار 100 بقعه متبرکه  9 هزار مأموریت اورژانسى 
در ایام نوروز

دهیار روســتاى تاریخى ابیانه گفت: با ورود 16 هزار 
و 500 مســافر نــوروزى در روز 11 فروردین رکورد 
ورود مســافر نوروزى و گردشگر به روســتاى ابیانه 

شکست.
محمد عادلى افزود: خوشبختانه با تمهیدات فراهم شده 
این مسافران بدون دغدغه خاطر از مجموعه تاریخى 
ابیانه بازدید کرده و در اقدامــى کمپى تفریحى براى 
اسکان و استراحت مسافران در ورودى روستا آماده و 

در اختیارشان قرار گرفت.
دهیار ابیانه تصریح کرد: جهــت جلوگیرى از ترافیک 
وســایط نقلیه در داخل روســتا تعداد شــش دستگاه 

مینى بوس آماده و مسافران را از مبادى ورودى روستا 
تا داخل روســتا به صورت رایگان جابــه جا مى کردند 
که این اقدام هم موردتوجه و رضایت مســافران قرار 

گرفت.
وى از هماهنگــى اداره اماکن نیروى انتظامى، میراث 
فرهنگى، بهداشت و اداره صنعت و معدن براى نظارت 
بر بازارهاى ایجادشده در روستا خبر داد و گفت: در این 
راستا تیم هاى مشترك بازرسى با حضور در روستا کار 

نظارت را به پیش مى بردند.
عادلى از عرضه بنزین به صورت موقت در ورودى روستا 
خبر داد و بیان کرد: با هماهنگى اداره صنعت، معدن و 

تجارت نطنز و بخاطر رفاه حال مسافران یک جایگاه 
موقت عرضه بنزین ایجاد تا در ایام تعطیالت نوروز به 

ارائه خدمات بپردازد.
وى همچنیــن از فعالیت پنج راهنماى گردشــگرى 
براى معرفى ابیانه تاریخــى در بافت تاریخى خبر داد 
و اضافه کــرد: در ایام تعطیــالت 16 نیروى خدماتى 
به صورت فعال در ســطح روســتا کار سرویس دهى 
و نظافت روســتا را به صــورت شــبانه روزى انجام 
مى دهند و همچنین 16 نفر در طرح ساماندهى وسایط 
نقلیه جهــت کاهش ترافیک روســتا انجــام وظیفه 

مى کنند.

شکستن رکورد ورود مسافر به ابیانه

مدیر مجموعه تاریخى شــهر زیرزمینــى اویى نوش 
آباد گفت: 24 هزار گردشــگر نوروزى از آغاز تعطیالت 

نوروزى تاکنون از این مجموعه تاریخى دیدن کردند.
عباس شــافعى در گفتگو با ایرنا افزود: این میزان ورود 
گردشگر به شهر تاریخى نوش آباد، نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 10 درصد افزایش داشته است. 
وى اظهار داشت: موقعیت جغرافیایى، نزدیکى به تهران 
و مرکز کشور و فعالیت گسترده انجمن ها و مردم نوش 
آباد از جمله عوامل جذب گردشگر به این شهر تاریخى 

است. 
به گفته وى، مسیر گردشــگرى نوش آباد، شامل شهر 
زیرزمینى، مســجد جامع، مســجد امام على (ع)، قلعه 
خشتى ســیزان و تور کویرگردى است که مسیر مسجد 
امام على (ع) تا مســجد جامع، به صــورت پیاده برنامه 
ریزى شده است تا گردشــگران با آثار تاریخى این شهر 
آشنا شوند. شافعى با اشاره به برگزارى آیین جانبخشى 
به قهوه انوشه در سال گذشته تصریح کرد: به دنبال این 
اتفاق شــاهد رونق و احیاى دوباره قهوه انوشه هستیم. 
وى با اشاره به لزوم برنامه ریزى براى استفاده از ظرفیت 
گردشگرى غذا در این شــهر افزود: امسال شاهد افتتاح 
چهار قهوه خانه توســط بخش خصوصى هستیم که از 

نتایج رونق این نوع گردشگرى در نوش آباد است.
شــهر زیرزمینى نوش آباد شهرى ســه طبقه و کامًال 
دست ساز و بزرگ ترین شهر زیرزمینى دستکن جهان 
و از بزرگ ترین سازه هاى بشــر قدیم است که در سال 

1383 کشف شد. 
شــهر زیرزمینــى اویــى از جمله مقصدهــاى هدف 
گردشگرى در شهر نوش آباد از توابع شهرستان آران و 
بیدگل در استان اصفهان است. شهر تاریخى نوش آباد از 
جمله مناطق گردشگرى کشور با 12 هزار نفر جمعیت از 
توابع آران و بیدگل در سه کیلومترى این شهرستان و 6 

کیلومترى کاشان قرار دارد.

بازدید 24 هزارگردشگر از 
شهر زیرزمینى نوش آباد

امام جمعه موقت اصفهان گفت: امسال را مقام معظم 
رهبرى ســال «اقتصاد مقاومتى، تولید و اشــتغال» 
نامگذارى کردند چراکه اگر این دو وجود داشــته باشد 

بسیارى از مشکالت حل مى شود.
حجت االسالم والمسلمین محمدتقى رهبر در گفتگو با 
ایسنا در خصوص شعار امسال که از سوى مقام معظم 
رهبرى سال «اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال» نامیده 
شده است، اظهار داشت: چند سال است که مقام معظم 
رهبرى روى مســئله اقتصاد مقاومتــى تأکید دارند. 
یکسال اقتصاد مقاومتى را مطرح کردند، سال بعد اقدام 
و عمل را مطرح کردند و امســال هم تولید و اشتغال را 

مورد تأکید قرار دادند. بنابر این سه سال است که ولى 
امر مسلمین روى اقتصاد و آن هم اقتصاد مقاومتى که 
شکل درون زا دارد تأکید دارند. وى افزود: این اهتمام 
ایشان به این معناست که ما باید با تکیه بر توان داخلى، 

اقتصاد مقاومتى را عملى کنیم.
حجت االسالم والمسلمین رهبر تصریح کرد: در سالى 
که گذشــت دولت گروهى را به سرپرستى معاون اول 
رئیس جمهور تعیین کرد که اقتصاد مقاومتى را پیگیرى 
کنند امــا هنوز خیلــى راه داریم که موضــوع اقتصاد 
مقاومتى براى مســئوالن جا بیافتد. امام جمعه موقت 
اصفهان گفت: دشمن ما را تحت محاصره قرار مى دهد 

و اموال جمهورى اسالمى ایران در آمریکا را ضبط مى 
کند، در مقابل این کارشکنى باید کارى کنیم که بتوانیم 
روى پاى خودمان بایستیم و این به شرطى میسر است 
که از تولید داخلى حمایت کنیم و به سرمایه هاى داخلى 

تکیه کرده و از نیروهاى مستعد بهره ببریم. 
وى گفت: امســال را مقام معظم رهبرى ســال تولید 
و اشــتغال نامگذارى کردند چرا که اگر این دو وجود 
داشته باشد بسیارى از مشکالت حل مى شود. اگر تولید 
وجود داشته باشد باید مصرف هم داخلى باشد، یعنى تا 
آنجایى که نیاز نداریم دست به سوى بیگانه دراز نکنیم. 
امام جمعه موقت اصفهان افزود: در همین بازار اصفهان 

جنس هاى عتیقه خارجى وجــود دارد که این خود به 
اشتغال و تولید ضربه مى زند. این موارد را باید حاکمیت 
و دولت کنترل کند. چرا ما باید نفتمان را به دنیا بدهیم 
و این اجناس بى کیفیت را از ترکیه و چین وارد کنیم؟

حجت االسالم والمســلمین رهبر اظهار داشت: مقام 
معظم رهبرى فرمودند کاالهاى قاچاق را همان ابتدا و 
در جلوى چشمان قاچاقچیان آتش بزنید تا این کاالها 
به بازار کشور وارد نشود. اگر بازار توسط این کاالهاى 

قاچاق پر شود جنس هاى ما در انبار مى ماند. 
وى خاطر نشــان کرد: مردم ما باید بــه دنبال اجناس 
داخلى باشــند تا تولید داخلى رونق بگیرد. براى مثال 

مردم وقتى مى توانند با یــک یا دو میلیون تومان یک 
یخچال تولید داخل را خریدارى کنند چرا باید یخچالى 
خارجى با قیمــت ده میلیون تومان خریــدارى کنند! 
بنابراین باید فرهنگســازى مناســب را انجام دهیم تا 

جنس داخلى  خریدارى شود. 
امام جمعه موقــت اصفهان، افــزود: علماى اصفهان 
صدســال پیش پیمان نامه اى را امضا کردند که اگر 
کفن یک مّیت از چلوار خارجى باشــد به آن مّیت نماز 
نمى خوانیم. مبارزه با اســتعمار اینگونه بود، بنابراین 
بیدارى که در آن زمان وجود داشــت امروز باید  100 

برابرباشد.

امام جمعه موقت اصفهان مطرح کرد

ضربه جنس هاى 
عتیقه خارجى به 
اشتغال و تولید 
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ویترین

سامانه سهام عدالت 
بازگشایى شد

 بنا بر اعالم قبلى سـازمان خصوصى سـازى، سامانه 
سـهام عدالت از امروز(14 فروردین ماه) در دسترس 
اسـت. دولت قبًال اعالم کرده بود که سـامانه سـهام 
عدالت از 30 اسفند 95 تا 14 فروردین 96 از دسترس 
خارج خواهد شد که بر این اساس، اکنون این سامانه 
در دسترس است. از زمان رونمایى سامانه ساماندهى 
سـهام عدالت، بیش از 49 میلیـون و 200 هزار نفر از 
مشموالن مى توانستند با مراجعه به سامانه به نشانى 
www.samanese.ir بـراى گرفتن صورتحسـاب 
خود اقدام کنند که بر این اسـاس، تا روز پایانى سـال 
گذشته (سى ام اسفندماه) و طى تنها دو هفته، بیش از 
28 میلیون نفر از مشموالن به سامانه پیش بینى شده 
مراجعه کردنـد؛ در حالى که پیش بینى این سـازمان 

مراجعه 12 تا 13 میلیون نفر بود.

نوسان 30 هزار تومانى سکه 
در 3 هفته 

 قیمت سـکه بهار آزادى در آسـتانه نوروز 96 ، دست 
خوش نوسـان 30 هـزار تومانى شـد، که بیشـترین 
تغییرات قیمت مربوط به هفته سـوم اسـفند ماه بوده 
است. سـکه بهار آزادى در تاریخ 14 اسفند به ارزش 
یک میلیون و 171 هزار تومان معامله شد که این رقم 
درروز شانزدهم همین ماه به یک میلیون و 200 هزار 
تومان افزایش یافت. پس از این تاریخ، قیمت سـکه 
روند نزولـى به خود گرفت بـه گونه اى کـه در تاریخ 
25 و 28 اسـفندماه به رقم یک میلیـون و 171 هزار 
تومان بازگشت و سال 95 را با همین قیمت به پایان 

رساند.
سکه بهار آزادى در تاریخ 7 فروردین ماه و در نخستین 
روز از معامله، به ارزش یک میلیون و 179 هزار تومان 
معامله شد که این رقم براى 8 فروردین ماه با افزایش 
قیمت به ارزش یک میلیون و 190 هزار تومان رسید.

وابستگى 25 درصدى به چین
بررسـى آمارهـاى تجـارت خارجـى کشـور نشـان

 مى دهد، واردات کشـور از مرز 43 میلیارد دالر عبور 
کرده و کشور چین با رقم 10/7میلیارد دالر یعنى 25 
درصد همچنان بزرگ ترین وارد کننده کاال به کشور 
مى باشـد. در این بین کشـورهاى امارات، جمهورى 
کره، ترکیه و آلمان در رده هاى بعدى قرار گرفته اند. 
این درحالى است که به غیر از این پنج کشور که سهم 
عمده واردات به آنها وابسته اسـت سایر کشور سهم 
17/7میلیـاردى و کمتر از 40 درصـدى را در تجارت 
خارجى کشـور دارند. این در حالى اسـت که در سال 
95، نسبت به سـال قبل از آن واردات از کشور آلمان 
به لحـاظ ارزى حدود 40 درصد افزایش یافته اسـت. 
همچنین در حالى کـه ایران یکـى از مقاصد تجارى 
کاالهاى تـرك مى باشـد و حتى در سـال 95 تعرفه 
ترجیحى با این کشور وضع شـد اما آمارها از کاهش 

8درصدى واردات از این کشور خبر مى دهند.

صالحى نیا در خصوص توقف خط تولید پراید در ســال 
آینده گفت: به طور حتم تا سال 97 تولید هیچ خودرویى 

متوقف نخواهد شد.
معاون صنعت وزیر صنعت، معــدن و تجارت در گفتگو با 
ایلنا، در خصوص وضعیت قیمتگذارى خودرو در سال 96 
گفت: با توجه به اینکه هنوز در قانون خودرو جزو کاالهاى 
انحصارى محسوب مى شود در سال 96 نیز شوراى رقابت 

وظیفه قیمتگذارى خودرو را به عهده خواهد داشت.
صالحى نیا ادامه داد: در فروردین ماه، شوراى رقابت مانند 
هر سال بر اساس شاخص هایى همچون تورم، قیمت ارز 
و قیمت مواد اولیه، قیمت خودرو هــاى پر تیراژ را اعالم 

خواهد کرد.
وى ادامه داد: سال گذشته وزارت صنعت در خواست داد که 
با توجه به شرایط بازار کشور دیگر بحث انحصار در خودرو 
موضوعیت ندارد و قرار شــد این درخواســت در شوراى 
اقتصاد مورد بررسى قرار بگیرد. لذا با توجه به حساسیت 

موضوع، اتخاذ این تصمیم زمان بیشترى خواهد برد.
وى در خصوص توقــف خط تولید پراید در ســال آینده 
گفت: به طور حتم تا سال 97 تولید هیچ خودرویى متوقف 
نخواهد شــد اما خودرو ســازها تا آن زمان فرصت دارند 
خودروهاى تولیدى خود را از 57 پارامتر استاندارد به 81 

پارامتر برسانند.

سخنگوى ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز از نقش 
برخى نمایندگان و اســتانداران در بحث ورود قاچاق به 
کشور گفت و افزود:  ده ها بار تذکر کتبى و شفاهى دادیم 
اما نماینده به دنبال رأى خود و استاندار به فکر بلند نشدن 

صداى اعتراض است.
قاسم خورشیدى در گفتگو با فارس خاطرنشان کرد: یک 
چهارم کل واردات کشور قاچاق است و حتمًا هر مسئول 
وظیفه شناسى به این مباحث توجه جدى دارد و این رقم 

عدد تکان دهنده اى است.
سخنگوى ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان 
اینکه 3/8میلیارد دالر نیز قاچاق از طریق رویه ته لنجى 

وارد کشور مى شود، در پاسخ به این سئوال که چرا شاهد 
این حجم قاچاق هستیم و با آن برخورد نمى شود، گفت: 
باید این را از نمایندگان اســتان هاى مرزى پرسید که 
باید جلوى آن را بگیرند اما مى گوینــد نارضایتى ایجاد 
مى شــود، در حالى که تولید از همین دو موضوع زمین 
خورده و از صرفه خارج شده اســت، اما نماینده مجلس 

رأى خود را مى بیند. 
وى تأکید کرد: استاندار مى خواهد تا زمانى که مسئولیت 
دارد، صداى اعتراض از کسى بیرون نیاید. به مسئوالن 
محلى ده ها بار شفاهى و کتبى به آنها اعالم کردیم که 

جلوى این مباحث گرفته شود.

اعالم قیمت جدید خودروها در 
فروردین

نقش برخى نمایندگان و 
استانداران در قاچاق

رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى کشور از آخرین وضعیت بارش و دماى کشور 

گزارش داد.
شاهرخ فاتح ، وضعیت بارش کشور از تاریخ اول مهر 95 تا 
13 فروردین 96 را تشریح کرد و گفت: کل کشور در این 
بازه زمانى 180/4میلیمتر بارش دریافت کرده و از آنجا که 
میانگین بارش بلند مدت کشور 183/8میلیمتر و در سال 
گذشته 184/2 میلیمتر بوده اســت؛ نسبت به بلندمدت 
1/9درصد و نسبت به سال گذشــته 2/1 درصد کاهش 

بارش داشته است.
وى تأکید کرد: این درحالى اســت که از ابتداى سال آبى 
جارى تا پایان دى ماه 95 ، کشــور وضعیت بارشى بسیار 
نگران کننده اى داشت و کمبود حدود 46 درصدى نسبت 
به بلند مدت و حدود 60 درصدى نســبت به سال گذشته 
برکشور حاکم بود که خوشبختانه و به برکت بارش هاى 
بسیار مناسب بهمن، اسفند و ابتداى فروردین کمبود بارشى 
مجموعه کشور جبران و هم اکنون به حدود طبیعى خود 

نزدیک شده است.
فاتح ادامه داد: افزون بر این در اســتان هاى هرمزگان، 

کرمان و یزد که کمبود بارش بسیار شدید وجود داشت و 
در پایان دى ماه و در مقایسه با بلندمدت با کمبود بیش از 
85 درصد مواجه بودند نیز عقب افتادگى ها تا حد زیادى 
جبران شد و هم اکنون هرمزگان و کرمان حدود 40 درصد 
افزایش دارند و یزد هــم از 85 درصد کاهش به حدود 35 

درصد کاهش رسیده است.
وى با اشاره به اســتان هاى پربارش کشور از ابتداى مهر 
95 تا 13 فروردین 96 اظهار داشت: استان هاى هرمزگان 
40/4درصد، کرمان 37/4 درصــد و فارس34/7 درصد، 
افزایش بارش نسبت به میانگین بارش بلندمدت داشته اند.
رئیس مرکز ملى خشکسالى همچنین اسامى استان هاى 
کم بارش کشــور در این بازه زمانى را اعالم کرد و گفت: 
استان هاى خوزســتان 36/6درصد، یزد 34/5درصد و 
کهگیلویه و بویراحمد 32/7 درصد کاهش بارش نسبت 

به بلندمدت را تجربه کرده اند.
وى در ادامه وضعیت دمایى کشــور در آخرین ماه سال 
95 را تشــریح کرد و گفت: در اسفندماه 95، دماى کشور 
یک دهم درجه سلسیوس گرم تر از دماى بلندمدت این 

ماه بوده است.

رئیس مرکــز ملى خشکســالى همچنین گــرم ترین
 اســتان ها را برشــمرد و گفت: گلســتان با 1/1 درجه 
سلســیوس، اردبیل با 1 درجه سلســیوس و استان هاى 
مازندران و گیالن با 0/8درجه سلســیوس افزایش دما، 
استان هایى هستند که نسبت به میانگین بلندمدت خود در 

اسفندماه گرم تر بوده اند.

وى در ادامــه به خنک ترین اســتان ها در ماه گذشــته 
اشاره کرد و افزود: اســتان هاى آذربایجان غربى با یک 
درجه سلســیوس، مرکزى با 0/8 درجه سلســیوس و 
همدان با 0/7درجه سلســیوس کاهش دما، ســردترین 
استان ها نســبت به میانگین بلندمدت خود در اسفند ماه 

بوده اند.

دبیــر کانــون سراســرى انجمن هــاى صنفــى 
پرورش دهندگان مرغ تخمگذار اعالم کرد: عرضه تخم 
مرغ هاى با تاریخ تولید اردیبهشت ماه اشتباه فردى یک 

واحد تولیدى بوده است؛ نه تقلب.
روزهاى گذشته تخم مرغ هایى در بازار مصرف مشاهده 
شد که تاریخ تولیدشان مربوط به اردیبهشت 1396 بود 
که در این باره سید فرزاد طالکش دبیر کانون سراسرى 
انجمن هاى صنفى پرورش دهندگان مرغ تخمگذار  به 
ایسنا گفت:  این اقدام اشتباه کارگران یک واحد تولیدى 
در پرینت تاریخ تولید تخم مرغ بوده است و ارتباطى به 

تقلب ندارد.
وى افــزود: اگر به عکس منتشــر شــده دقــت کنید 
متوجه مى شــوید که دقیقًا تاریخ پنجــم فروردین ماه 
به اشــتباه پنجم اردیبهشــت 1396 چاپ شده است 
و اگر قرار بر تقلب بــود تاریخ انقضــاى آن، که دقیقًا 
یک ماه اســت رعایت نمى شــد و تخم مــرغ هاى 
مورد نظر با تاریخ انقضاى بیشــترى به بــازار عرضه

 مى شدند.
به گفته طالکش، به جاى عــدد 1 که گویاى تولید این 

محصول در فروردین ماه است عدد 2 چاپ شده است.
دبیــر کانــون سراســرى انجمــن هــاى صنفــى 
پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ادامــه داد: علت این 

اشتباه کم سواد بودن کارگرهاى واحدهاى تولید تخم 
مرغ یا واحدهاى سطح کار چاپ تاریخ تولید و مصرف 

بوده است.
وى گفــت: به طــور معمول اگــر ایــن محصول به 
شــرکت هاى معتبر داراى بســته بندى هاى خاص 
اختصاص داشــته باشــد، آن را جمع آورى کرده و به 
شرکت ها و کارخانه هاى لبنى مى دهند تا در بازار وجود 
نداشــته باشــد اما اگر به یک واحد پرورش تخم مرغ 

اختصاص داشته باشد این کار امکانپذیر نیست.

ماجراى عرضه تخم مرغ هاى تولید اردیبهشت! وفور مرکبات خارجى در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار با اشاره به ورود 
مرکبات قاچاق به میادین میوه و تــره بار در کنار پرتقال 
وارداتى گفت:  بخش زیادى از مرکبات باغداران شــمال 
کشور در انبارها فاســد یا به کارخانه هاى افشاره گیرى 

فرستاده  شده یا در زیر درخت باقى مانده است.
 حســین مهاجران در گفتگو با تســنیم اظهار داشــت:  
آمار دقیقى درباره میــزان از بین رفتــن پرتقال داخلى 
ذخیره سازى شده براى شب عید وجود ندارد اما بخشى از 
این محصوالت، دور ریخته شده یا براى افشاره گیرى به 

کارخانه فرستاده شده است.
وى افزود: دو میلیون و 400 هزار تن مرکبات در ســال 
جارى در شمال کشور تولیدشــده اما نمى توان به صورت 
مشخص اعالم کرد که چه میزان از مرکبات باغداران، دور 
ریخته شده، زیر درخت باقى مانده، در انبارها فاسد شده یا 

درنهایت از بین رفته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار درباره مناطقى 
که محصول آنها از بین رفته است گفت: بخش عظیمى از 
مرکبات موجود در استان مازندران که براى عرضه در ایام 
پایانى سال در نظر گرفته شــده بود  در انبار ها  باقى ماند و 
دور ریخته شد یا براى گرفتن افشاره و آبگیرى به کارخانه 
ارسال شد. وى در ادامه درباره قیمت فعلى مرکبات اظهار 
داشت: فضاى شب عید هنوز در قیمت هاى میوه، مشاهده 

مى شود به طورى که سیب و کیوى در بازار گران است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بــار گفت: هر 
کیلوگرم کیوى با توجه به اینکه در سال گذشته تولید آن 
کاهش یافته بود اکنون  چهار هزار تومان تا پنج هزار و 500 
تومان و سیب باکیفیت چهار تا شش هزار تومان در میادین 

مرکزى میوه و تره بار به فروش مى رسد.
وى افزود: هر کیلوگرم پرتقال والنسیاى مرغوب جنوب  
نیز شــش هزار و 500 تومان و پرتقال وارداتى و قاچاق 

هشت هزار و 500 تا ده هزار تومان به فروش مى رسد.

وجود 2/5میلیون مسکن خالى، عدم جذابیت سرمایه 
گذارى، پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعى و 
نرخ باالى بهره بانکى چهار عامل طوالنى شــدن 

رکود مسکن عنوان مى شود.
به گزارش ایسنا، آمارهاى آخرین ماه از سال 1395 
نشان داد بخش مسکن سال گذشته را بدون تغییر 
چندانى در قیمت و تعداد معامالت پشت سر گذاشت. 
عدم تمایل بخش خصوصى براى سرمایه گذارى 
و نبود نیروى قوى در بخــش تقاضا باعث ادامه دار 
شدن انتظارها براى ورود به دوره پیش رونق مسکن 
شد. افزایش 5/4 درصدى تعداد معامالت سال 1395 
نسبت به 1394 نمى تواند نشان دهنده سالى شکوفا 
در بازار مسکن باشد. با این حال نوسانات سینوسى 
سال گذشته تصویرى از شرایط ملتهب در این بخش 

به خصوص در نیمه دوم را نشان داد.
آگاهى از وجود 2/5 میلیون واحد مســکونى خالى 
در کشور پاسخى به علت طوالنى شدن دوره رکود 
4/5ساله این بخش بود. در شــرایطى که تا قبل از 
سرشمارى سال گذشته آمارها از وجود 1/7 میلیون 
واحد مسکونى مازاد در کشور حکایت داشت، نتایج 
آخرین سرشمارى عمومى نفوس و مسکن در سال 
1395 نشان داد تعداد واحدهاى مسکونى خالى در 
کشور به دو میلیون و 587 هزار و 607 واحد رسیده 
است. این در حالى است که تعداد واحدهاى مسکونى 
خالى در سال 1390 برابر با یک میلیون و 663 هزار و 
412 واحد بوده به عبارتى طى پنج سال گذشته 924 
هزار و 195 واحد خالى به واحدهاى مسکونى خالى 

کشور اضافه شده است.
با این حال بخش تولید هنوز با مشکالتى دست به 
گریبان است. این بخش در سال گذشته با نرخ رشد 
منفى 17 درصد مواجه بود و همچنین ســازندگان 
نتوانســتند به منابــع تأمین مالــى از طریق پیش 
فروش و نیز تسهیالت بانکى که ســابقًا روى آنها 
حساب مى کرد برســد. قانون پیش فروش به دلیل 
اصالحاتى که در آن ایجاد شده شرایط کالهبردارى 
و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر 
ســرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شــدت 

کاهش داده است.
کارشناسان معتقند بعد از امضاى برجام، شرایط براى 
رونق مسکن آماده شد. حتى از شهریورماه معامالت 
رو به رونق بود ولى رقابت سیستم بانکى در پرداخت 
بهره  باعث شــد که رونق در حوزه فروش واحدها 

معطل شود. 
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان مى گوید: 
در حال حاضر تقاضاى مؤثر براى خرید مسکن وجود 
دارد اما شرایط براى دهک هاى پایین مهیا نیست. 
اگر نرخ رشد سرمایه گذارى در مسکن باال برود مردم 
براى تولید و نیز خرید مسکن ترغیب مى شوند و از 
سوى دیگر بیکارى بسیارى از جوانان حل مى شود؛   
زیرا بخش مسکن در حالت نرمال حدود 30 درصد 
گردش مالى اقتصاد را بر عهده دارد و شــک نکنید  
این گردش نقدینگى بخش اعظمى از مشــکالت 

رکود اقتصادى را حل مى کند.

پایانى بى تحرك در 
بازار مسکن رئیس مرکز ملى خشکسالى: بارندگى به حد طبیعى رسید

بارش ها حال ایران را 
خوب کرد

موضوع: تهیه مصالح و اجراى اسکلت بتنى، سفتکارى و نازك کارى، تأسیسات برقى و مکانیکى ساختمان ادارى سالن 
چند منظوره ورزشى همراه با تهیه مصالح و اجراى تأسیسات برقى و مکانیکى سالن چند منظوره ورزشى فرهنگ ازان 

مدت انجام کار: سه ماه  نام و نشانى مناقصه گر: اصفهان- میمه- دهیارى روستاى ازان   
مبلغ کل قرارداد: 3/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین در مناقصه 150/000/000 ریال از طریق ضمانت نامه بانکى با واریز به 

حساب سپرده هاى دهیارى ازان به شماره حساب 0215464501004 
محل تودیع اسناد مناقصه: میمه- ازان- خیابان عالمه دهیارى ازان 

توضیحات: هزینه درج آگهى برعهده برنده مناقصه است. 
1- تهیه مصالح و اجراى اسکلت بتنى، دیوارچینى، گچ و خاك و گچ و سنگ و سرامیک کف و بدنه ها، اجراى آجرنما، اجراى 
تأسیسات برقى و مکانیکى ساختمان ادارى، تهیه و نصب چهارچوب ها و درب و پنجره هاى چوبى و upvc همراه با شیشه 

دوجداره، تهیه و اجراى تأسیسات برقى ومکانیکى سالن چند منظوره ورزشى فرهنگ- کلیه مراحل مطابق نقشه 
در صورتى که برنده اول، دوم یا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع دهیارى ضبط و 

وصول خواهد شد. ضمناً این آگهى از تاریخ درج به مدت 10 روز مهلت دارد. 
شماره تماس: 09134027252 جعفرى 

آگهى مناقصه عمومى 

عباسعلى جعفرى ازان- دهیار روستاى ازان

نوبت اول
 موضوع: تهیه مصالح و اجراى سفتکارى و نازك کارى، تأسیســات برقى و مکانیکى با آسانسور و حصارکشى 

ساختمان فرهنگى 
مدت انجام کار: سه ماه  نام و نشانى مناقصه گر: اصفهان- میمه- دهیارى روستاى ازان   

مبلغ کل قرارداد: 3/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین در مناقصه 150/000/000 ریال از طریق ضمانت نامه بانکى با 
واریز به حساب سپرده هاى دهیارى ازان به شماره حساب 0215464501004 

محل تودیع اسناد مناقصه: میمه- ازان- خیابان عالمه دهیارى ازان 
توضیحات: هزینه درج آگهى برعهده برنده مناقصه است. 

1- تهیه مصالح و اجراى ســقف تیرچه بلوك، دیوارچینى، گچ و خاك و گچ و سنگ و سرامیک کف و بدنه ها، 
نبشى کشى، نما و اجراى نماى ســنگى، اجراى تأسیســات برقى و مکانیکى همراه با آسانسور، تهیه و نصب 

چهارچوب ها و درب و پنجره هاى چوبى و upvc همراه با شیشه دوجداره، کلیه مراحل مطابق نقشه 
در صورتى که برنده اول، دوم یا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع دهیارى 

ضبط و وصول خواهد شد. ضمناً این آگهى از تاریخ درج به مدت 10 روز مهلت دارد. 
شماره تماس: 09134027252 جعفرى 

آگهى مناقصه عمومى

عباسعلى جعفرى ازان- دهیار روستاى ازان

نوبت اول
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گزارش ها و پیش بینى هاى نصف جهان در مورد سکان 
هدایت پر افتخارترین تیم لیگ برتر ایران، در آخرین روز 
سال 95 درست از آب در آمد و مرد کروات هدایت سپاهان 

را بر عهده گرفت.
در حدود یک هفتــه پیش از این اتفاق نوشــتیم که این 
همکارى در شرف وقوع اســت و مدت ها قبل از آن نیز 
اعالم  نمودیم که با توجه به سیاســت هاى غلط ویسى  
خیلى بعید به نظر مى رسد که ویسى بتواند تا پایان فصل 
در تیم اصفهانى دوام بیاورد. ما با استناد به موضوعات  و 
مواردى متعدد،این اطمینان را بــه خیل عظیم هواداران 
ناراضى اصفهان دادیم که او قطعاً در فرداى سپاهان جایى 

نخواهد داشت.
کوتــاه   گفتگــوى 

نصــف جهان 
با «زالتکــو کرانچار» 
و انتشــار پیام نوروزى او در آخرین 
شماره روزنامه در سال گذشــته  نیز واکنش هاى جالب 
توجهى به همراه داشــت تا در نهایت فرداى آن گفتگو،  
زالتکو به اصفهان بیاید و مصمم باشد تا بار دیگر خاطرات 

خوب خود در این شهر را تکرار کند.
در مورد اشتباهات عبدا... ویسى در سپاهان بارها به مسائل 
مختلفى اشاره کرده ایم اما در روزهاى آینده در گزارشى 
به همه اشــتباهات و تناقض هاى رفتارى و گفتارى این 
مربى در سپاهان اشاره مى کنیم، به امید آنکه در ادامه این 
اشتباهات را کمتر تکرار کند و براى اینکه تبدیل به یک 
مربى بزرگ شود بیشتر و جدى تر تالش کند. او باید کامًال  
آگاه شود که چگونه به دست خود و اطرافیانش،  پایه هاى 
انقالب سپاهانى که مدام از آن سخن مى گفت را تخریب 

و نابود کرد.
...در اصفهان  اکثریت ســپاهانى ها شاد و خشنودند. هر 
چند در ســال گذشــته نتایج عموماً تلخى براى آنها رقم 
خورد، اما مدیرعامل و هیئت مدیره زردها  با اخراج ویسى 
و به روى کار آوردن مربى خوشنامى مثل کرانچار کار را 
تمام کردند و عیدى خوبى به هواداران دادند. در ایامى که 
تیم اصفهانى با عبدا... ویسى روزهاى سیاهى را پشت سر 
مى گذاشــت، هواداران بر روى ســکوها و در صفحات 

مجازى بارها کرانچــار را صدا زدند و در حســرت روزها 
وافتخارات کم نظیر گذشــته با او بودند.مدیران باشگاه 
نیز صداى هواداران را شــنیدند و زالتکوى محبوب را به 

اصفهان فراخواندند.
کرانچار آمــد و همه چیز براى توافــق خوب پیش رفت. 
اودر گفتگوى کوتاه ویدئویى با ســیماى اینترنتى باشگاه 
سپاهان به همه اعالم کرد که این فصل نمى توان انتظار 
معجزه داشت اما هدف نهایى رسیدن به روزهاى طالیى و 
رؤیایى سپاهان است و براى این مأموریت دوباره به این تیم 
بازگشته است. هر چند که همه تالش خود را براى ارتقاى 

رتبه این فصل تیمش انجام مى دهد.
پیروزى قاطع برابر سایپایى که با هدایت فرکى به اصفهان 
آمده بود قطعاً بسیار شیرین بود و سپاهان را براى 
رسیدن به رتبه هاى بهتر امیدوار کرد. حاال آقاى 
سرمربى که از محبوبیت فوق العاده اى در اصفهان 
برخوردار اســت برنامه هاى زیادى بــراى پروژه 
بازگشت ســپاهان به بام فوتبال ایران دارد و  همه 

انرژى خود را معطوف این برنامه ها نموده است.
برنامه کوتاه مدت او بــا توجه به قــراردادى که  تا پایان 
فصل دارد این است که ســپاهان جایگاه چهارمى لیگ 
را از آن خود نماید. با توجه به شــانس بــاالى قهرمانى 
تراکتورسازى تبریز در جام حذفى، تیم چهارم نیزفرصت 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فصل آتى را پیدا مى کند 
و احتمال این رخداد یک موفقیت فوق العاده براى کرانچار

 است.
دستیابى به این هدف آن هم در زمان حضور کوتاه سرمربى 
جدید، مى تواند هم محبوبیت زالتکو را در اصفهان و در بین 
هواداران مضاعف کند و هم اینکه اجازه ندهد که دورى آنها 

از آسیا براى یک فصل دیگر تمدید شود.
اما برنامه طوالنى مدت کرانچار این است که در صورت 
تمدید قرارداد باشگاه با وى براى فصل آتى، همه اقدامات 
الزم براى اکران دوباره از سپاهان رؤیایى را انجام دهد و 
مثل سال هاى گذشته ســپاهان را به مدعى شماره یک 
قهرمانى لیگ برتــر ایران تبدیل کنــد و مجموعه اى از 
جوانان آکادمى  باشگاه و ســتاره هاى واقعى و با تجربه 
فوتبال ایران را گردهم آورد. آنچه مشخص است  این است 
که فعًال حال این تیم شهرمان خوب است، روزهاى سیاه  با 
خروج ویسى و دستیارانش از این تیم به سر آمده و هواداران 
زرد  مى توانند در ایام آتى، با اعصابــى راحت تر همراه و 

همصداى تیم محبوبشان باشند.

او احمق است!
مهاجم تیم ملى ایران جدیدترین چهره اى است که از 
تصمیم جنجالى «دونالد ترامپ» دربـاره جلوگیرى از 
ورود ایرانى ها به خاك آمریکا انتقاد کرده است. گوچى 
البته با لحن خاصى درباره این موضوع حرف زده است.  
مهاجـم ایرانى هیرنوین بـه سـایت NCR هلند گفته: 
همسر من یک دو ملیتى ایرانى-آمریکایى است. اخیراً با 
او مى خواستم به آمریکا بروم و درخواست ویزاى آمریکا 
کردم اما چون ملى پوش ایرانى بودم ، به من ویزا ندادند. 
این اتفاقات در 2017 سال بعد از میالد مسیح(ع) ، فقط 
براى اینکه یک احمق مثل ترامپ در رأس قدرت است، 

خنده دار است واقعاً. 

امتیازى کسر نمى شود؟
جدى تریـن پرونده اى که علیه پرسـپولیس در فیفا در 
جریان است و موجب نگرانى پرسپولیس شده مربوط به 
«مانوئل ژوزه» اسـت و اینکه این پرونده مالى سنگین 
احتمال جریمه عجیب و حتى کسر امتیاز پرسپولیس را 
شکل دهد بارها به میان آمده است اما على اکبر طاهرى 
به هوادارانش امیدوارى مى دهد که هیچ مشکلى در این 

رابطه وجود ندارد.
 سرپرسـت باشـگاه پرسـپولیس در خصـوص آخرین 
وضعیت پرونـده مانوئل ژوزه گفتـه: نمى دانم موضوع 
کسر امتیاز از کجا آمده است. پرونده ژوزه در دادگاه حل 
اختالف فیفا در جریان اسـت و هنوز رأیى صادر نشـده 
که ما ملزم به پرداخت پولى باشیم بنابراین وقتى ملزم 
به پرداخت مبلغى نشده ایم چطور باید 6 امتیاز از ما کم 
کنند. اینها حاشیه هایى هسـتند که برخى از آدم ها که 
نمى خواهند موفقیت پرسپولیس را ببینند ایجاد مى کنند.

4، این بار در خراسان
عدد 4 هم پس از چهارمین برد پیاپـى پدیده تبدیل به 

نماد این باشگاه خراسانى شد.
چهارمین برد پیاپى رضا مهاجـرى با تیم فوتبال پدیده 
خراسان به حدى براى پدیده اى ها و مشهدى ها جذاب و 
لذت بخش بود که پس از شکست صباى قم، همگى در 

مقابل دوربین ها عدد 4 را به نمایش درآورند.
پدیده اى ها که البته برخالف طرفداران استقالل براى 
نشان دادن عدد4 مخاطب متفاوت ترى از پرسپولیس 
یا تیم رقیـب و ... دارند ایـن چهار برد پیاپـى را مدیون 
حمایت هاى کریمویى مدیرعامل این باشگاه مى دانند 
و مى روند تا شـانس خود را براى جایگاه هاى باالتر در 

جدول رده بندى امتحان کنند.

قهرمانى آسیا در نقش جهان
هافبک تیم فوتبال سـایپا گفت: سـال 96 را بد شروع 
کردیم ولى سعى مى کنیم در بازى بعدى شکست مقابل 

سپاهان را جبران کنیم.
  ابراهیم صادقى با اعالم این مطلب اظهار داشت: ما در 
دقیقه 5 گل خوردیم و از حدود دقیقه 30، ده نفره شدیم. 
سخت است مقابل سپاهان در ورزشگاه خانگى این تیم 

ده نفره بازى کنیم ولى در مجموع خوب بازى کردیم.
وى ادامه داد: از دقیقه 78 مى توانستیم به بازى برگردیم 
و یک گل هم زدیم ولى سپاهان بازیکنان سرعتى خود 

را به زمین فرستاد و توانست باز هم گل بزند.
صادقى در مورد ورزشـگاه نقش جهان بیان داشت: در 
جام حذفى هم در این ورزشگاه بازى کردیم. نقش جهان 
ورزشگاه زیبایى اسـت که چمن خیلى خوبى هم دارد. 
امیدوارم سـپاهان بتواند در این ورزشگاه قهرمان آسیا 

شود.

درخواست 500 هزار دالرى
باشگاه ذوب آهن براى صدور رضایتنامه رضا شکارى 
بازیکن تیم ملى جوانـان به منظور عقد قـرارداد با تیم 

روستوف 5000 هزار دالر طلب کرده است.
  این درخواست در حالى مطرح شـده که رضا شکارى 
مى گوید در قرارداد او قید شده که مى تواند با پرداخت 

صدهزار دالر از تیم ذوب آهن جدا شود. 
در پى اختالفات به وجود آمده میان باشـگاه ذوب آهن 
و رضا شـکارى، کمیته انضباطى وارد شور شده تا رأى 
مربوط به این پرونده را صادر کند. طبیعتاً تا زمان صدور 
رأى رضا شـکارى نمى تواند در اردوى تیم روسـتوف 

حاضر شود و با این تیم قرارداد ببندد. 

تایم اوت

سرپرست پرســپولیس با اعالم اینکه رضاییان تا پایان 
فصل با توجه به قراردادش باید به این باشــگاه متعهد 

باشد، از ترانسفر او در فصل آینده خبر داد.
با شروع سال جدید و پایان دیدارهاى تیم ملى نیز برانکو 
ایوانکوویچ رأى به بازگشــت رامین رضاییــان نداد تا 
مشخص شود این مدافع ملى پوش کامًال در لیست سیاه 

او قرار گرفته است.
رضاییان که در پایان دیدار تیم ملــى با تماس محمود 
خوردبین مبنى بر عدم اجازه براى حضور در تمرین مواجه 
شد، طى روزهاى اخیر پاسخى از باشــگاه نیز دریافت 
نکرده تا تمرینات اختصاصــى اش را دنبال کند. با این 

حال اما على اکبر طاهرى خبر از عــدم موافقت برانکو 
براى بازگشت رامین رضاییان خبر داد و اعالم کرد این 
بازیکن ملى پوش در فصل آینده از طریق این باشــگاه 

ترانسفر خواهد شد.
طاهرى در خصوص وضعیت مدافع مغضوب سرمربى 
این تیم گفت: برانکو رامیــن رضاییان را نمى خواهد اما 
اینکه گفته مى شود رضاییان درخواست رضایتنامه داده 
صحت ندارد. باشگاه تابع بازیکن نیست. رضاییان تا پایان 
فصل آینده با پرسپولیس قرارداد دارد و ما قصد ترانسفرش 
را داریم، یعنى اگر قرار باشد از پرسپولیس جدا شود باید 

روال قانونى طى شود.

فیروز کریمى از آن دســته مربیانى اســت که فوتبال 
تهاجمى و پاس هاى رو به جلو عمقى را دوســت دارد 
و از پاس عرضــى بدش مى آید. اما در بــازى اخیر تیم 
تحت هدایت او یعنى صنعت نفت به گونه دیگرى بازى 

کرد. 
فوتبال تدافعى توأم به اســتفاده از ضد حمالت. یعنى 
حمله بعد از توپ گیرى در منطقه یک سوم دفاعى. این 
شیوه اى است که کى روش در بازى با تیم هاى قو ى تر 
از ایران به کار مى گیرد. نمونــه اش بازى با آرژانتین در 

جام جهانى. 
فیروز کریمى به صراحت اشــاره کرده این شــکل از 

بازى را از کــى روش و تیــم ملى الگوبــردارى کرده 
است.البته اجراى این ایده در فوتبال حرفه اى هم تازگى 
ندارد. در برابر تیم قوى تــر از خود تهاجمى بازى کردن 
یک اشتباه محض اســت و به راحتى نتیجه را به سود 

حریف تغییر مى دهد. 
حتى اگر کى روش در ایران نبود و تیم ملى با این شیوه 
بازى نمى کرد باز هم صنعت نفت باید از این تاکتیک در 
بازى با پرسپولیس بهره مى برد. عاقالنه ترین ایده بازى 
صنعت نفت در برابر پرسپولیس همانى بود که به نمایش 
گذاشــته شــد. دادن توپ به حریف و در اختیار گرفتن 

فضا.

الگوبردارى از 
کى روش

ترانسفر 
و خالص!

گزارش ها و پیش بینى هاى نصف جهان در مورد سکان 
هدایت پر افتخارترین تیم لیگ برتر ایران، در آخرین روز 
5سال 95 درست از آب در آمد و مرد کروات هدایت سپاهان 

را بر عهده گرفت.
در حدود یک هفتــه پیش از این اتفاق نوشــتیم که این 
همکارى در شرف وقوع اســت و مدت ها قبل از آن نیز 
اعالم  نمودیم که با توجه به سیاســت هاى غلط ویسى  
خیلى بعید به نظر مى رسد که ویسى بتواند تا پایان فصل 
در تیم اصفهانى دوام بیاورد. ما با استناد به موضوعات  و 
مواردى متعدد،این اطمینان را بــه خیل عظیم هواداران 
ناراضى اصفهان دادیم که او قطعاً در فرداى سپاهان جایى 

نخواهد داشت.
کوتــاه   گفتگــوى 

نصــف جهان 
با «زالتکــو کرانچار» 
پیام نوروزىاو در آخرین و انتشــار

شماره روزنامه در سال گذشــته  نیز واکنش هاى جالب 
توجهى به همراه داشــت تا در نهایت فرداى آن گفتگو،  
زالتکو به اصفهان بیاید و مصمم باشد تا بار دیگر خاطرات 

خوب خود در این شهر را تکرار کند.
در مورد اشتباهات عبدا... ویسى در سپاهان بارها به مسائل 
مختلفى اشاره کرده ایم اما در روزهاى آینده در گزارشى 
به همه اشــتباهات و تناقضهاىرفتارى و گفتارىاین

مربى در سپاهان اشاره مى کنیم، به امید آنکه در ادامه این 
اشتباهات را کمتر تکرار کند و براى اینکه تبدیل به یک 
مربى بزرگ شود بیشتر و جدى تر تالش کند. او باید کامًال  
آگاهش شود که چگونه به دست خود و اطرافیانش،  پایه هاى 
انقالب سپاهانى که مدام از آن سخن مى گفت را تخریب 

و نابود کرد.
...در اصفهان  اکثریت ســپاهانى ها شاد و خشنودند. هر 
رقم چند در ســالگذشــته نتایج عموماً تلخى براى آنها

خورد، اما مدیرعامل و هیئت مدیره زردها  با اخراج ویسى 
و به روى کار آوردن مربى خوشنامى مثل کرانچار کار را 
تمام کردند و عیدى خوبى به هواداران دادند. در ایامى که 
تیم اصفهانى با عبدا... ویسى روزهاى سیاهى را پشت سر 
مى گذاشــت، هواداران بر روى ســکوها و در صفحات 

وافتخارات کم نظیر گذ
ش نیز صداى هواداران را

اصفهان فراخواندند.
کرانچار آمــد و همه چ
اودر گفتگوى کوتاه وید
ک سپاهان به همه اعالم
معجزه داشت اما هدف
رؤیایى سپاهان است وب
بازگشته است. هر چند
رتبه این فصل تیمش ان
پیروزى قاطع برابر سایپ
آمده بود قطعا
رسیدن به رتب
سرمربى که ازم
برخوردار اســت
بازگشت ســپاها
انرژى خود را معطوف ای
برنامه کوتاه مدت او بــ
فصل دارد این است که
نماید. با تو را از آن خود
تراکتورسازى تبریز در

حضور در لیگ قهرمانان
و احتمال این رخداد یک

 است.
دستیابى به این هدف آن
جدید، مى تواند هممحب
هواداران مضاعف کند و
از آسیا براى یک فصلد
اما برنامه طوالنى مدت
تمدید قرارداد باشگاه با
الزم براى اکران دوباره
مثل سال هاى گذشته
قهرمانى لیگ برتــر ای
جوانان آکادمى  باشگاه
فوتبال ایران را گردهمآ
که فعًال حال این تیم شه

خروج ویسى و دستیارانش
زرد  مى توانند در ایام آت
همصداى تیم محبوبشا

ســالم  بر کرانـچارســالم  بر کرانـچار
پیش بینى هاى نصف جهان به وقوع پیوست

 سرنوشت سـازترین لحظـه نبـرد اسـتقالل بـا فوالد، 
خروج گلر اهوازى ها و ضربه زیرکانه محسـن کریمى 
نبود. البته که استقالل با این گل، برنده مسابقه شد اما 
حفظ شدن آنها در بازى، با واکنش استثنایى سیدحسین 
حسـینى در نیمه اول شـکل گرفت. ضربه ایستگاهى 
استادانه بختیار، مى توانست شـب منصوریان و تیمش 
را رو به زوال ببـرد اما پرواِز خیره کننده حسـینى، اجازه 
گل شـدن را به این توپ نـداد. ایـن، مهمترین لحظه 
فصل بـراى بختیـار رحمانى بـود. او این شـانس را به 
دسـت آورده بود که بعد از مدت ها با یک گل تماشایى 
خودى نشان بدهد و از استقاللى ها نیز انتقام بگیرد اما 
حسینى، مسیر سرنوشت را عوض کرد. او در این دیدار 

مرد شماره یک استقالل بود. مرِد شماره یک، در لباِس 
شماره 22.

نمایِش درخشـان و اطمینان بخش حسـینى، در حالى 
اتفاق افتاد که در چند روز گذشـته همـه تمرکز آبى ها 
معطوف به فراهم کردن شـرایطى براى بخشیده شدن 
سـیدمهدى رحمتى بـود. هـواداران این تیـم حتى در 
جریان بازى نیز سرگرم این موضوع بوده اند تا آمادگى 
گلر دوم تیم، در سـایه کشـمکش اسـتقالل بـا کمیته 
انضباطى گم شود. اینکه رأى کمیته انضباطى منطبق 
بر قانون اسـت یا نه، اینکه رحمتى باید این محرومیت 
را پشـت سـر بگذارد یا نه، مسـائل بى اهمیتى نیستند 
امـا هیچکـس در اسـتقالل، حـق فراموش کـردن و 

نادیده گرفتن عقاِب کوچک را ندارد. او آینده استقالل 
اسـت. سـتاره اى که با همین روند حتـى مى تواند یک 
روز بهتـر از مهدى رحمتى شـود. سـتاره اى که با یک 
کلین شیت و چندین خروج موفق دیگر از دروازه، نشان 
داد شایسـتگى بازى در ترکیـب ثابت تیمـش را دارد. 
حسـینى خیال آبى هـا را در سـال هاى پیـش رو از خط 
دروازه راحت خواهد کرد. البته به شرطى که هوادارها، 

چشم شـان را روى اسـتعدادهاى او نبندنـد. کـه به 
جاى سـتایش این سـتاره جوان، با سرشاخ شـدن 
با کمیتـه انضباطى، به اعتمـاد به نفـس او حمله 

نکنند. او سزاوار قدرشناسى بیشـترى است. سزاواِر 
چشم هایى بازتر.

سـال جدید فرصت خوبى بـراى تحقق رؤیاهـاى فوتبال 
ایران اسـت؛ اگر براى رسـیدن به افتخار، همه چیز را آماده 

کرده باشیم.
  نوروز 1396 سپرى شد و کار و بار، دوباره از سر گرفته شد. در 
سالى که گذشت، فوتبال ایران فراز و نشیب هایى را تجربه 
کرد و روزهاى خوب و بد داشـت. در کنار فعالیت باشگاه ها 
و حضور چهار تیم ایرانى در لیگ قهرمانان آسـیا، تیم ملى 
فوتبال هم روزهاى حساسى را پشت سر گذاشت. تیم هاى 
ملى نوجوانان و جوانان هم توانسـتند جواز حضـور در جام 
جهانى را کسب کنند و در کنار اینها، سـاحلى بازان فوتبال 
ایران هم قهرمان قاره کهن شدند و به جام جهانى راه یافتند.

موفقیت هاى فوتبال ایـران در رده هاى ملى کام ایرانیان را 
شیرین کرد اما به همان نسبت هم وظیفه مسئوالن فوتبال 
ایران را سنگین تر کرده اسـت. در سال جدید، فوتبال ایران 
در کارزارهاى مهم و حساسى شـرکت مى کند و براى این 

منظور، باید آمادگى الزم را کسب کند.
تیم هاى ملى فوتبال نوجوانان و جوانان ایـران باید در جام 
جهانى شـرکت کنند، تیم ملـى فوتبال سـاحلى ایران هم 
بایـد در جام جهانـى باهاما بـا حریفانش مبـارزه کند و تیم 
ملى فوتسال – که با کسب مقام سوم جام جهانى، بهترین 

نتیجه تاریـخ ورزش ایـران در یک رشـته تیمى را کسـب 
کـرد – باید در جـام ملت هاى آسـیا و مسـابقات گرندپرى 
حضور یابد. باالتر از اینها و در جذاب ترین اتفاق سـال، تیم 
ملى فوتبال بزرگساالن ایران هم – با توجه به نتایج گرفته 
شده تاکنون – به احتمال فراوان به جام جهانى 2018 روسیه 

صعود مى کند و آن وقت، تب و تاب فوتبال، تمام و کمال در 
ایران باال مى گیرد.

سال نو خورشیدى، مى تواند سال رسـیدن فوتبال ایران به 
قله هاى افتخار باشد؛ اگر تیم هاى ملى ایران به خوبى آماده 
حضور در آوردگاه ها بشوند و در این راه، کم کارى و رخوتى 

پیش نیاید، رؤیاهـاى فوتبال ایران، در سـال 96 مى توانند 
محقق شوند و حرکت رو به جلوى فوتبال فارسى مى تواند 

از امسال آغاز شود.
فوتبال ایران، در روزگارى که امیدها پررنگ تر مى شـوند و 
آرزوها دسـت یافتنى مى نمایند، به دنبال تجسم رؤیاهایى 
اسـت که مى آیند؛ رؤیاى کسـب افتخار در دنیاى فوتبال. 
جام هاى جهانى نوجوانـان، جوانان و بزرگسـاالن فوتبال 
و جام جهانى فوتبال سـاحلى، مجالى اسـت براى کسـب 
آبرویى که مایه رشد است؛ پیشـرفت فوتبال در گرو کسب 
افتخار است و افتخار به دست نمى آید مگر با تالش زیاد و 

همراهى بى دریغ.
وزارت ورزش و جوانـان چه بعـد از انتخابات اردیبهشـت، 
دچار تغییر شـود و چه نشـود، فدراسـیون فوتبال، سازمان 
لیگ، تمام شـرکت هاى بزرگ و کوچکى که مى توانند در 
کم کـردن دغدغه هاى مالـى تیم هاى ملـى نقش آفرینى 
کنند، صداوسیما، رسانه ها، افراد دست اندرکار فوتبال و همه 
مردم، امسال باید تمام تالش خود را صرف موفقیت فوتبال 
ملى ایران کنند. در غیر این صورت، نه تنها آرزوها برآورده 
نمى شوند بلکه«داشـته ها» به «بودها» تبدیل مى شوند و 

«امیدها»، رنگ «حسرت» مى گیرند.

 اخراج ویسى 
خوشحال کننده بود!
گروه ورزشــى روزنامــه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیــدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هــاى خود در رابطه 
با مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک 

info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد. 
 

■ حضور دوباره کرانچار در اصفهان و ســپاهان را 
تبریک مى گویم. باور نمى کنید قبل از عید که این 
خبر منتشر شد چقدر خوشحال شدم. زالتکو به شهر 

خودت خوش آمدى!

■  اخراج ویسى از سپاهان خبر خوشحال کننده پایان 
سال گذشته براى هواداران سپاهان بود. امیدوارم در 
سال هاى بعد در تیم هاى متوسط موفق باشد و دیگر 

عبدا... را در سپاهان نبینیم!

■  مسعود حسن زاده با درخشش فوق العاده در برابر 
سایپا بهترین انتقام ممکن از حسین فرکى را گرفت. 
قطعًا یکى از مقصران افت حسن زاده در نیم فصل، 
فرکى بوده که نتوانســته از ایــن بازیکن به خوبى 

بازى بگیرد.

■  حسین فرکى باز هم به سپاهان باخت. همه چیز 
حاکى از آن است که تصمیم دو سال مدیران وقت 
سپاهان در کنار گذاشــتن کرانچار و آوردن فرکى 

اشتباهى بزرگ بوده است.واقعاً این کجا و آن کجا!

■  ذوب آهن جایگاه سومى خود را چند هفته پیش از 
دست داد و حاال هم سپاهان جایگاه چهارمى این تیم 
را تهدید مى کند و بعید هم نیست به زودى زود این 
رتبه در اختیار زردپوشان قرار بگیرد. ما که نفهمیدیم 
چه بالیى بر ســر ذوب آهن آمد که پس از  زنجیره 

بردهاى رؤیایى به یک باره به این روز افتاد.

■  تحمل اینکه ســپاهان در فصل آینده هم غایب 
لیگ قهرمانان آسیا باشد،سخت و دشوار است. ما واقعًا 
شــرایط کرانچار را درك مى کنیم و براى این فصل 
انتظار خیلى غیر معقوالنه اى از او نداریم ولى اى کاش 
بتوانیم هر جور که هست آسیایى شویم و به دورى مان 

از رقابت هاى لیگ قهرمانان پایان دهیم.

■  دوره گذشته در مقدماتى جام جهانى از سه بازى 
آخر، سه برد مى خواستیم. حاال شاید حتى یک برد هم 
نخوایم. سازنده این تیم، الیق احترام است. زنده باد 

کارلوس کى روش.

■ این اخبــارى که در مورد  پایــان همکارى کى 
روش و تیم ملى ایران دوباره در برخى رســانه ها 
منتشر شــده چیست؟ چرا شــیرینى صعود به جام 
جهانى را تلخ مى کنند. تیم ملى ایران حاالحاالها 
به کارلوس کى روش احتیاج دارد و نباید اجازه داد او 

از کشورمان برود.

■  تراکتور ســازى با همه ســتاره هایى که جذب 
کرده بود، قافیه را بدجور باخته اســت. به نظر من  
صحبت هایى که در مورد افت تراکتور سازى و ربط 
این افت به حکم فیفا مى دهند، حرف هایى گزاف 
است، چرا که این حکم از نیم فصل شامل حال تیم 
تبریزى شد و اینها از ابتداى فصل ستاره هاى زیادى 
را جذب کرده بودند. این تیم براى قهرمانى لیگ برتر 
حاالحاالها کار دارد و به ایــن زودى ها نمى تواند 
موفق به این کار شود. حتى با امیر قلعه نویى که پر 

افتخارترین سرمربى لیگ برتر ایران است.

■ با توجه به نتایج هفته بیست و پنجم حاال رقابت 
جالب توجهى بین دو تیم اصفهانى براى کســب 
جایگاه چهارم لیگ و احتمال کســب سهمیه آسیا 
شــکل گرفته و مى تواند به دیدارهاى باقیمانده دو 
تیم شکل و ریتمى جذاب بدهد. نکته اى که هر دو 
تیم باید مراقب آن باشند این است که  این جایگاه 
مى تواند توسط  تیم هایى مانند نفت تهران، پیکان 
و استقالل خوزستان هم تهدید شود و باید مراقب 

آنها نیز بود.

صداى هواداران

بهاره حیاتى

به سوى تحقق رؤیاها

عقاب جوان، سزاوار قدرشناسى
او آینده استقالل 
تـى مى تواند یک 
ـتاره اى که با یک 
گر از دروازه، نشان 
ت تیمـش را دارد. 
ى پیـش رو از خط 
طى که هوادارها، 

بندنـد. کـه به
سرشاخ شـدن 
ـس او حمله 

ى است. سزاواِر 
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آنچــه نمــى دانى مگــو، بلکه همــه آنچــه را که 
مى دانى نیز مگو، زیرا خداوند بزرگ بر اعضاء 
بدنت چیزهایى را واجب کرده که از آنها در روز 

قیامت بر تو حجت آورد.
موال على (ع)

زینب زمانی

استاندار اصفهان در آیین افتتاح پروژه هاى عمرانى شهردارى شاهین شهر 
گفت : خداوند را شاکریم که این فرصت را به ما داد که در معیت مسئوالن 
بزرگوار شــاهین شــهر، تعداد قابل توجهى از طرح هاى مهم و اثرگذار 

شاهین شهر را افتتاح و به مردم فرهیخته شهر هدیه نماییم.
رسول زرگرپوردر ادامه افزود: خوشبختانه مجموعه مدیریت شهرى اعم از 
شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شاهین شهر توانسته اند امکانات و خدمات 
بسیار خوبى را براى شهروندان شهر به ارمغان آورند و مجموعه مدیریت 
شهرى با برنامه ریزى هاى هدفمند و هوشمندانه در شهر در برخى از اقدامات 
عمرانى، از مدیریت شهرى اصفهان نیز باالتر گام برداشته اند و این مهم را 

باید به مردم و مدیریت شهرى شاهین شهر تبریک و تهنیت عرض نمود. 
زرگر پور خاطر نشان نمود: شاهین شهر ایرانى کوچک با مردمانى بزرگ 
است و به این دلیل باید بهترین امکانات و خدمات را در اختیار داشته باشند و 
اینک توسعه هوشمند و همراه با خالقیت براى شهروندان شاهین شهرى 

فراهم گردیده است.
استاندار اصفهان تصریح نمود:  در سه سال و نیم گذشته على رغم شرایط 
نامناسب مالى در ادارات و نهادها خصوصاً شهردارى ها ، در استان بالغ بر 
12700 پروژه خدماتى، عمرانى، زیربنایى و سرمایه گذارى با اعتبارى بالغ 
بر 105 هزار میلیارد ریال به بهره بردارى رسیده است که حدود 55 درصد از 
پروژه ها با مشارکت بخش خصوصى احداث شده و این مهم حاکى از عزم 
ملى در احداث پروژه هاى عمرانى در سطح استان است و استان اصفهان 

یک استان سرآمد در داخل و خارج از کشور است و این سرآمدى باید با 
سعى و تالش مجدانه ادامه یابد.

زرگر پور گفت : شهردارى ها نوعى حکومت محلى و از افتخارات 
جمهورى اســالمى ایران مى باشند و 

شوراهاى اسالمى شهرها و روستاها نیز به عنوان یک نوع مردم ساالرى 
پیشــرفته اى که اصل مدیریت محلــى را به عهده گرفته انــد را قلمداد 

نمود . 
وى در بخشى از ســخنان خود با اشــاره به انتخابات ریاست جمهورى و 
شوراهاى اسالمى شهرها و روستاها گفت: ما باید دست در دست یکدیگر 
با وحدت و همبستگى در مسیرى قرار بگیریم که انتخابات را باشکوه ، پر 
ابهت، با امنیت و سالمت کامل برگزار نموده تا چشم طمع دشمنان کور شود. 
زرگر پور افزود: شاهین شهر، شهرى مســتعد و نمونه در استان است و از 
تمام مسئوالن شاهین شهر که شبانه روز براى توسعه و آبادانى شهر و  به 
منظور رفاه و آسایش شهروندان تالش و همت مى نمایند قدردانى و تشکر 

مى نمایم.
حسین امیرى شهردار شاهین شهر نیز در این آیین ضمن خیر خوش آمد به 
حضار و تبریک میالد باسعادت حضرت زهرا (س) و حضرت امام خمینى(ره) 
گفت: خوشبختانه در دو سال گذشــته عزم راسخى در مجموعه مدیریت 
شهرى شاهین شــهر ایجاد گردیده و با اتحاد و همدلى پروژه هاى بسیار 
ارزشمندى تقدیم شهروندان فهیم شهر گردیده و حاصل این مهم میزبانى 
شهردارى شــاهین شــهر از معاون رئیس جمهور ، وزیر دفاع و پشتیبانى 
نیروهاى مسلح و استاندار اصفهان در بهره بردارى از پروژه هاى عمرانى و 

در شش مرحله بوده است.
وى در ادامــه افزود: فاز یــک مجموعه تفریحى گردشــگرى 

شاهین شهر با مســاحت 15 هکتار، فرهنگســراى هنر و بوستان مجاور 
آن در محله خانه کارگر به مســاحت 4800 متر مربع، ایســتگاه هوشمند 
اتوبوس شــهید خرازى به مســاحت 252 متر مربع ، فرهنگسراى دانش 
و خالقیت و بوســتان مجاور آن در خیابان شــهید بهشــتى(مخابرات) 
به مســاحت 1400 متر مربع ، مدرســه شــهداى مدافع حــرم در محله 
شهید ردانى پور به مساحت 1600 متر مربع و سکوى بار انداز زباله به مساحت 
10000 متر مربع و مجموعاً با اعتبارى بالغ بــر 120 میلیارد ریال از جمله 
پروژه هایى بود که امروز به دست استاندار اصفهان و سایر مسئوالن به بهره 

بردارى رسید و تقدیم شهروندان فهیم شهر گردید. 
امیرى گفت: شهردارى شاهین شــهر به طور میانگین هر یکصد روز یک 
آیین افتتاحیه در شهر داشته اســت و بزرگترین فرهنگسراى شهر به نام 
فرهنگسراى خانواده و پارکینگ طبقاتى آدینه با ظرفیت حدود 400 خودرو 
در سه ماه اول سال جارى به بهره بردارى خواهد رسید و از استاندار اصفهان 
که همواره با رهنمودهاى دلسوزانه خود باعث دلگرمى شهردارى مى گردند، 

سپاسگزارى نمود.
امیرى همچنین از تمام کارکنان شــهردارى شاهین شــهر، طراحان و 
پیمانکاران پروژه هاى عمرانى شهردارى که در زمان مقرر پروژه هاى مورد 

نظر را به بهره بردارى رساندند، تشکر نمود.

پیشتازى مدیریت شهرى شاهین شهر
 در برخى از اقدامات عمرانى در استان
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چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | خانواده اى با دیدن 
یک مرد زخمى نیمه جان درون قبرى در گورســتان شوکه 
شدند. این مرد در داخل قبر دراز کشیده بود و خونریزى داشت.

پلیس محلى مى گوید: به نظر مى رسد مرد زخمى مورد حمله 
قرار گرفته و او را درون قبــر انداخته اند تا بمیرد اما خانواده اى 
از دیدن سنگ قبرى که در حال تکان خوردن بود شوکه شده  
و با دیدن مرد نیمه  جان موضــوع را به پلیس گزارش داده اند. 
مهاجمان، این مرد را به تصور اینکه مــرده، در قبر انداخته و 

بدنش را با خاك پوشانده بودند.
یک آتش نشان مى گوید: این مرد برزیلى زخم هاى متعددى 

برداشته که در بیمارستان بسترى شده است.

روزنامه انگلیسى «دیلى میل»، در پایگاه خود    فرارو|
ویدئویى از مردى سعودى منتشر کرد که نگهبان دبیرستانى 
دخترانه در ریاض پایتخت عربستان است و براى جلوگیرى از 
خروج دختران از مدرسه، از ترساندن آنها با مار و عصا استفاده 
مى کند.   انتشار این ویدئو، نظام آموزشى عربستان سعودى 
را به مضحکه اى در رسانه هاى بین المللى تبدیل کرده است و 
این رفتار را به نمونه اى از طرز برخورد و نگاه عربستان سعودى 
به زن معرفى کرده اند. یک زن حقوقدان سعودى که در آمریکا 
زندگى مى کند بــه «دیلى میل» گفــت: «در واقع نگهبان 
دبیرستان دخترانه، شیوه اى اختراعى براى ترساندن دختران 
جوان یافته است. اما در کل، تنها وظیفه نگهبان مدرسه آن 

است که اطمینان یابد دختران، در قفس مدرسه بمانند.»

«اسکات میچل پاتریک» اهل فلوریدا مى گوید    ایسنا|
که نامزد ســابقش «کاترین مارتى» به همراه پدر و مادر خود 

میلیون ها دالر از دارایى  او را به سرقت برده اند.
این اجناس شــامل 99 گردنبند الماس، 147 حلقه طال، 172 
انگشتر الماس و... بوده اند. در حال حاضر این زن آمریکایى به 

اتهام سرقتى بزرگ در بازداشت پلیس است.
وکالى مارتى ادعا کرده اند که متهم تمامى اتهامات را تکذیب 
کرده است. میچل تاجر آمریکایى ادعا کرده که تمامى جواهرات 
را طى رکود اقتصادى سال 2008 میالدى خریده و نامزد سابقش 
با زیرکى همه آنها را سرقت کرده و سپس تصمیم به جدایى از او 
گرفته است. وى خاطرنشان کرد که مادر و پدر نامزد سابقش نیز  

در این سرقت به او کمک کرده  اند.

وقتى مرده
 زنده مى شود!

تنبیه دختران دبیرستانى 
با مار!

شکایت تاجر مشهور از
030201 نامزد سابقش 

یک دستگاه اتوبوس بین شهرى به علت لغزندگى جاده و عدم کنترل راننده اتوبوس در بزرگراه شهید خرازى اصفهان 
واژگون شــد. به گزارش روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان، ساعت 7و30 
دقیقه صبح روز 12 فروردین حادثه 
واژگونى اتوبوس بین شهرى در مسیر 
شرق به غرب بزرگراه شهید خرازى 
حد فاصل خیابان امام خمینى(ره) و 
پل رباط به سامانه 125 اعالم شد که 
به سرعت آتش نشانان سه ایستگاه 
آتش نشانى همراه با امکانات الزم 
از جمله خودروى تخصصى نجات 

به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه یک دستگاه اتوبوس 
بین شــهرى که از مبدأ اهــواز به 
اصفهان رسیده بود بعد از تخلیه تعدادى از مسافران در ترمینال صفه با 12 سرنشین عازم ترمینال کاوه بوده که در 

مسیر یاد شده واژگون شد.
 در لحظات اولیه تعدادى از سرنشینان از اتوبوس خارج شده بودند اما تعدادى از مسافران داخل اتوبوس محبوس بودند 

که آتش نشانان و اکیپ امداد و نجات به سرعت عملیات خارج کردن مصدومان را آغاز کردند.
 در این حادثه چهار نفر دچار مصدومیت شدند که با خارج شدن از اتوبوس واژگون شده تحویل عوامل اورژانس و به 
مراکز درمانى منتقل شدند.  راننده دوم که در حال استراحت در داخل کابین خواب اتوبوس بود کامًال بین اتوبوس 
واژگون شده و گاردریل گیر کرده بود که آتش نشانان توانستند با عملیاتى سریع و دقیق و برش قسمت هایى از اتوبوس 
و گاردریل به  وسیله ست هاى هیدرولیک، وى را از بین آهن پاره ها زنده خارج کنند ولى متأسفانه به علت شدت برخورد 

از ناحیه هر دو پا (مچ و ران) دچار قطع عضو شده بود که تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شد.

درجریان یکى از دردناك ترین جنایات سال گذشته، نوزاد پسرى در مشهد دقایقى 
پس از تولد به طرز هولناکى به قتل رسید.

به گزارش همشــهرى آنالین این جنایت شامگاه 29 اسفند ســال گذشته در 
شهرك شهید رجایی مشــهد رخ داد و قاضی کاظم میرزایی بازپرس جنایی این 
شهر و کارآگاهان اداره آگاهی را به محل حادثه که خانه اي مسکونی بود کشاند. 
بررسی هاي اولیه از این حکایت داشت که نوزاد یک روزه دقایقی پس از تولد با ضربه 

جسمی بُرنده به قتل رسیده است.    
مادر نوزاد که پس از تولد فرزند پسرش به بیمارستان منتقل شده بود نخستین کسی 
بود که تحت بازجویی قرار گرفت. این زن 20ساله در تحقیقات گفت: «زمستان 
سال94 با همسر اولم ازدواج کردم. اما ازدواج ما دوام چندانی نداشت و اسفند همان 
سال از هم جدا شدیم. با این حال چند ماه بعد دوباره تصمیم گرفتیم با هم زندگی 
کنیم ولی باز هم نتوانستیم به این زندگی مشترك ادامه دهیم و در نهایت باز هم جدا 
شدیم.» زن جوان ادامه داد: «مدتی بعد با همسر دومم آشنا شدم و با او به  صورت 
موقت ازدواج کردم. وقتی زندگی مشترکمان شروع شد، فهمیدم که از همسر اولم 
باردارم. ماجرا را از او پنهان کردم و ابتدا به او می گفتم که به یک بیماري مبتال هستم 

و وضعیت ظاهري ام بخاطر کیستی است که در بدنم است اما در نهایت او در جریان 
ماجرا قرار گرفت و سر ناسازگاري گذاشت. تا اینکه زمان به دنیا آمدن فرزندم رسید. 
از آنجا که تصور می کردم به دنیا آمدن او مانع خوشبختی من و شوهرم است، به 
بیمارستان نرفتم و خودم در سرویس بهداشتی خانه، فرزندم را به دنیا آوردم و دقایقی 
پس از تولدش او را به قتل رساندم و وانمود کردم که فرزندم مرده به دنیا آمده است 

تا اینکه پس از انتقال به بیمارستان دستم رو شد.»
اعترافات زن جوان عجیب به نظر می رسید. اینکه زنی با قساوت نوزاد تازه متولد 
شده اش را به قتل برساند دور از ذهن بود و به همین دلیل قاضی جنایی و کارآگاهان 
اداره آگاهی تصمیم گرفتند به تحقیقات خود ادامه دهند. آنها این بار به سراغ شوهر 
این زن رفتند اما او مدعی شــد که در ماجرا نقشــی ندارد و اصًال خبر نداشته که 

همسرش باردار است.
با این حال حرف هاي او مشکوك به نظر می رسید و به همین دلیل کارآگاهان بار 
دیگر به بازجویی از زن جوان پرداختند تا اینکه وي این بار موضوع تازه اي را مطرح 
کرد. او گفت: «شوهرم حاضر نبود فرزندم را بپذیرد و از پس مخارج او برنمی آمد. 
می ترسیدم که تولد او باعث به هم خوردن زندگی مشترکمان شود. از طرفی از شوهر 

اولم بی خبر بودم و نمی دانستم کجاست. شب حادثه وقتی زمان زایمان رسید، خودم 
فرزندم را به دنیا آوردم و با قیچی بند نافش را بریدم اما پس از آن شــوهرم او را به 

گوشه اي برد و به قتل رساند.»
با اعترافات جدید زن 20ساله، شوهر او نیز بازداشت شد و با دستور قاضی میرزایی، 
هر دوي آنها راهی بازداشتگاه شدند. از سوي دیگر پدر مقتول که در یکی از شهرهاي 
اطراف زندگی می کرد نیز شناسایی و به دادسرا احضار شد. او وقتی مقابل قاضی 
جنایی قرار گرفت، گفت: «همسر سابقم زندگی سختی داشت. هنوز کودك بود 
که پدرش در جریان یک درگیري، به جرم قتل دســتگیر و به قصاص محکوم 
شد. مادرش هم او را ترك کرد و وي نزد پدربزرگش بزرگ شد. پس از آن به خانه 
عمویش در مشهد آمد و از آنجا که عمویش هم زندگی سختی داشت، می خواست 
هر طوري شده زندگی مشترکش را حفظ کند تا مجبور نشود نزد عمویش برگردد.» 
مرد جوان اعالم کرد که در این ماجرا از همسر سابقش شکایتی ندارد و حاضر است 
شوهر او را نیز به شرط اینکه همسرش را به عقد دائم خود درآورد، ببخشد. در چنین 
شرایطی، زن و شوهر متهم به قتل در بازداشت به سر می برند تا پرونده آنها پس از 

تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفري فرستاده شود.

قتل نوزاد یک  روزه دقایقى پس از تولد 

,,

با اعترافات جدید زن 
20ساله، شوهر او 
نیز بازداشت شد و با 
دستور قاضی میرزایی، 
هر دوي آنها راهی 
بازداشتگاه شدند. از 
سوي دیگر پدر مقتول 
که در یکی از شهرهاي 
اطراف زندگی می کرد نیز 
شناسایی و به دادسرا 
احضار شد

واژگونى اتوبوس  بین شهرى در بزرگراه 
خرازى اصفهان

معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ 
از دستگیرى ســرایدارى که در روزهاى پایانى سال 95 
تعمیرکار آسانســور را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، 

خبر داد.
به گزارش مهر، در ســاعت 16و30 دقیقه روز 28 اسفند 
ماه یک فقــره درگیرى منجر به جــرح در بلوار فردوس 
شرق-خیابان ابراهیمى به کالنترى 133 شهر زیبا اعالم 
شد که با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه 
مشخص شد فردى به نام «امیر. س» 36 ساله براى تعمیر 
آسانســور به آدرس مورد نظر مراجعه کرده و در ادامه با 
سرایدار ساختمان به نام «سامان. ش» 30 ساله درگیر شده 
که طى درگیرى هر دو نفر آنها براى انجام اقدامات درمانى 

به بیمارستان منتقل شدند.
در حین رسیدگى به پرونده نزاع و درگیرى منجر به جرح در 
کالنترى 133 شهر زیبا، در تاریخ 30 اسفندماه به کالنترى 
مربوطه اعالم شد که «امیر. س» به علت شدت جراحت 
وارده شده ناشــى از جســم تیز و با وجود انجام اقدامات 
درمانى فوت کرده است که با دستور مقام قضائى دادسراى 
ناحیه 5 تهران، پرونده به دادســراى امور جنایى تهران 
ارسال شد و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراى ناحیه 
27 تهران براى رسیدگى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
با ارجاع پرونده به اداره دهم پلیس آگاهى، اظهارات مقتول 

و قاتل مورد بررسى قرار گرفت و در اظهارات اولیه، «امیر. 
س» پیش از مرگ مدعى شده بود که «سامان.ش» او را با 
ضربات چاقو مجروح کرده و سامان نیز مدعى شد که ابتدا 

مقتول وى را با ضربات چوب مجروح کرده است.
در ادامه رسیدگى به پرونده، کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهى به محل وقوع درگیــرى مراجعه و در تحقیقات از 
همسایگان و شاهدان صحنه درگیرى مشخص شد که 
سامان در هنگام درگیرى چاقو در دست داشته و ضربات 
وارده با چاقو از سوى وى ایجاد شده است، او ضمن اعتراف 
صریح به مشارکتش در نزاع و درگیرى منجر به جنایت، 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفــت: «مقتول براى تعمیر 
آسانسور به ســاختمان مراجعه کرده بود که در آنجا با او 
درگیرى لفظى پیدا کردم؛ او ضمن ناســزا گفتن به من و 
همسرم، با چوب به من حمله ور شــد و من نیز با چاقویى 
که در دست داشتم او را هل دادم که ناگهان چاقو به پاى 

وى برخورد کرد.»
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران، 
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به اعتراف صریح متهم به نزاع و درگیرى منجر به قتل، قرار 
بازداشت موقت از سوى بازپرس پرونده صادر و متهم براى 
انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفته است.

عامل جنایت وحشتناك در بازار دستفروشان فلکه دوم 
تهرانپارس به قتل پسر 17 ساله اعتراف کرد.

به گزارش مهر، ســاعت 12 ظهر روز بیســتم اسفند 
گذشــته وقوع نزاع دســته جمعى در فلکه دوم تهران 

پارس به کالنترى 126 اعالم شد. 
با حضور مأموریــن در محل و انجــام تحقیقات اولیه 
مشخص شد دو جوان به نام هاى «فرهاد» 17 ساله و 
«على» 16 ساله در یک نزاع دسته جمعى، توسط افراد 

ناشناس مجروح شدند. 
با وجود انتقال فرهــاد و على به بیمارســتان و انجام 
اقدامات درمانى، فرهاد به علت شــدت جراحات وارده 
فوت کرد.  پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـــد» 
تشکیل شد و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراى 
ناحیه 27 تهران، پرونده براى  رسیدگى در اختیار اداره 
دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 

در شرایطى که هیچگونه اطالعاتى در خصوص هویت 
افراد شــرکت کننده در نزاع و درگیرى وجود نداشت، 
کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهى با انجام تحقیقات 
میدانى اطالع پیدا کردند که دو نفر از دستفروشــان به 
نام هاى «عرفان» 16 ســاله  و «مهدى»  17 ساله از 

زمان وقوع درگیرى جهت انجام دستفروشى به محل 
مراجعه نداشته اند. 

با انجام اقدامات پلیسى این دو جوان به صورت کامل 
شناسایى، در ادامه محل ســکونت هر دو نفرشان در 

خیابان استخر شناسایى شد. با شناسایى محل سکونت 
عرفان و مهدى، هر دو نفر آنها 30 اسفند دستگیر و به 

اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شدند. 
عرفان و مهدى در مراحل اولیه تحقیقات منکر هرگونه 
مشارکت خود در درگیرى منجر به قتل شده اما با توجه 

به مشهود بودن آثار درگیرى روى بدن عرفان به ناچار 
لب به اعتراف گشــوده و به مشارکت خود در درگیرى 

منجر به جنایت اعتراف کردند. 
عرفان در اعترافاتش مدعى شد: «یکى از دوستانم به 
نام «حسن» با من تماس گرفت و عنوان داشت که در 
محل بساط دستفروشى با چند نفر درگیر شده و از من 
کمک خواســت؛ من نیز به همراه مهدى به فلکه دوم 
تهران پارس رفتیم و در آنجا با چند نفر جوان که آنها را 
نمى شناختیم درگیر شدیم. آنها من و مهدى را کتک 
زدند و من نیز بــا چاقویى که همراه خود داشــتم، دو 
نفر از آنها را مجروح کرده و از محل متوارى شــدیم. 
بعد اطالع پیدا کردیم که یک نفــر از آنها فوت کرده 

است.» 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیــس آگاهى تهــران بزرگ، بــا اعالم این 
خبرگفت: «با توجه بــه اعتراف صریــح متهمین به 
مشــارکت در نزاع و درگیرى منجر بــه جنایت، قرار 
بازداشت موقت از ســوى بازپرس پرونده براى هر دو 
متهم صادر شد اما با توجه سن کمتر از 18 سال، متهمان 

روانه کانون اصالح و تربیت شدند.

درگیرى مرگبار دستفروشان در شب عیددرگیرى مرگبار دستفروشان در شب عید

اعترافات وحشتناك قاتل اعترافات وحشتناك قاتل 1616 ساله ساله
سرایدار، تعمیرکار آسانسور را با چاقو کشت

رئیس کل دادگســترى کرمان از به قتل    میزان|
رسیدن دو خانم و یک آقا بر اثر اختالفات خانوادگى خبر داد.

یدا... موحد از به قتل رسیدن دو خانم و یک آقا در روستاى 
حسین آباد جیرفت بر اثر اختالفات خانوادگى خبر داد.

وى در تشــریح جزئیات این خبر گفت: بامداد ســه شنبه 
8فروردین ماه، طبق گزارشــات واصله مبنى بر شــنیدن 
صداى تیر اندازى در روستاى حسین آباد بازپرس دادگسترى 

شهرستان جیرفت سریعاً در محل حادثه حضور یافت.
موحد اضافه کرد: پس از بررسى هاى به عمل آمده مشخص 
شد فردى به نام «ه.الف» 32 ساله، مجرد که داراى سابقه 
کیفرى نیز مى باشد بر اثر اختالفات خانوادگى، زن عموى 

خود را با سالح گرم غیر مجاز به قتل رسانده است.
نمایند عالى قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: متهم پس 
از قتل زن عموى خود، به درِ خانه همسایه رفته و زن همسایه 
را نیز به قتل رسانده و همچنین شخصى را که قصد متوقف 

کردن قاتل را داشته نیز به قتل رسانده و متوارى مى شود.
رئیس کل دادگسترى کرمان گفت:  از ساعات اولیه اعالم 
این خبر دستورات الزم جهت دستگیرى متهم به تمامى 

نیروهاى انتظامى و امنیتى داده شده است.

کشتار خانوادگى جدیدکشتار خانوادگى جدید
 در کرمان در کرمان

8  قاچاقچی مــواد مخدر که در پوشــش مســافرت خانوادگــی قصد انتقــال 24 کیلوگــرم تریاك را 
داشتند توســط مأموران ایســت و بازرسی شهید شــرافت فرماندهی انتظامی شهرســتان نایین دستگیر 

شدند. 
ســرهنگ صادق کاظم زاده در 
گفتگو با پایگاه خبري پلیس اظهار 
داشت: مأموران ایست و بازرسی 
شهید شرافت این فرماندهی حین 
کنترل خودروهاي عبوري به یک 
دستگاه خودروي پژو 405 با چهار 
سرنشین که از استان هاي شرقی 
به ســمت تهران در حرکت بود 

مشکوك و آن را متوقف کردند.
وي افزود: پــس از توقف خودرو 
مأموران در بازرسی از آن مقدار پنج کیلو و 100گرم تریاك را کشف کردند که در این رابطه خودرو توقیف و هر 

چهار سرنشین خودرو نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شدند.
این مقام مسئول عنوان داشت: همچنین مأموران مستقر در این ایست و بازرسی طی عملیاتی دیگر در بازرسی 

از یک دستگاه خودروي ال90 مقدار 19 کیلو و 120 گرم تریاك را کشف کردند.
سرهنگ کاظم زاده اظهار داشت: در این عملیات نیز چهار نفر از سرنشینان خودرو که تحت پوشش خانوادگی 
و به منظور گمراه کردن مأموران عازم اصفهان بودند دستگیر و جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضائی شدند.

حمل 24 کیلو تریاك 
در پوشش مسافرت خانوادگی 

رئیس پلیــس آگاهى فرماندهــى انتظامى 
استان اصفهان اظهار داشت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهى استان در 11 روز 
نخست امسال بیش از صد دستگاه خودرو و 
موتورسیکلت مسروقه که در ماه هاى پایانى 
سال 95 به سرقت رفته بودند را کشف کرده و 

به مالباختگان تحویل دادند.
سرهنگ ستار خسروى همچنین از افزایش 

39 درصدى کشف سرقت خودرو نسبت به 
مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: در این 
مدت کشف سرقت موتورسیکلت نیز 25 درصد 

افزایش داشت.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان از دستگیرى تعدادى سارق در نیمه 
اول نوروز 96 خبر داد و گفت: این دستگیرى ها 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد رشد 

داشته است.
سرهنگ خســروى مبارزه با سرقت را یکى 
از اولویت هاى اصلى پلیس آگاهى استان در 
سال 96 عنوان کرد و یادآور شد: سرقت از جمله 
جرائمى است که باعث کاهش احساس امنیت 
در بین مردم مى شود اما پلیس آگاهى استان 
توانسته با اقدامات مؤثر و مهم خود در زمینه 
دستگیرى سارقان و انهدام باندهاى سرقت، 

امنیت خوبى را در استان فراهم کند و احساس 
امنیت مردم را ارتقا ببخشد.وى در پایان با بیان 
اینکه بیشتر باندهاى ســرقت که در استان 
دستگیر شدند غیربومى بودند، خاطر نشان کرد: 
کنترل و رصد مجرمان و تردد آنها به استان 
زیر ذره بین کارآگاهان قرار دارد و بسیارى از 
این باندها قبل از دست زدن به هرگونه عمل 

مجرمانه اى دستگیرشدند.

عید امسال 100 
خودرو و موتور 
دزدى در اصفهان 
کشف شد!
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

 Vengeance از رم corsair
RGB DDR۴ رونمایى کرد

 Corsair شرکت Vengeance DDR۴ رم هاى جدید 
از ال اى دى رنگى RGB بهره مى برند.

رم هاى جدید سرى Vengeance برند Corsair، از 
ال اى دى RGB استفاده مى کنند که براى نورپردازى 
به سیم نیازى ندارند. ســخنگوى این شرکت در مورد 
نحوه ى کارکرد نورپردازى بدون سیم اعالم کرده است:

براى ارتباط با ماژول از SMBUS استفاده مى کنیم. این 
 Corsair ،موضوع به پشتیبانى بایاس مادربرد نیاز دارد
در حال مذاکره با شرکت هاى بزرگ سازنده ى مادربرد 
است تا آن ها این قابلیت را به مادربردهاى خود اضافه 

کنند.
شرکت Geil نیز در ماه مى ســال گذشته ى میالدى 
از رم هاى DDR۴ خود رونمایى کرد که از نورپردازى 
RGB بهره مى برند؛ اما براى این کار به سیم نیاز دارند. 

هرچند پس  از آن، این شرکت رم هایى را معرفى کرد 
که دیگر به ســیم براى نورپردازى نیاز نداشته باشند. 
اکنون Corsair نیز با رم هــاى جدید خود، گزینه اى 
مناسب براى کاربران و به خصوص گیمر هایى به شمار 
مى رود که اهمیت زیادى به ظاهر کیس و نورپردازى 

آن مى دهند.
رم هاى Corsair مى توانند در هرلحظه یک رنگ داشته 
باشند، اما همچنین مى توانند چهار حالت پویا به خود 
بگیرند:1- یک رنگ ثابت به ازاى هر ماژول،  2- حالت 

تنفس،  3- حالت تغییر رنگ، 4- حالت رنگین کمان

عرضه آپدیت اندروید ویر 2 
از سر گرفته شد

 کشــف یک باگ پیش بینى نشده باعث شد تا گوگل 
عرضه اندروید ویر 2 را متوقف ســازد. اما به نظر مى 
رســد مشــکل فوق چندان جدى نبوده، چرا که حاال 
و با گذشــت چند روز آپدیت مذکور براى 5 ســاعت 
هوشمند دیگر در دســترس قرار گرفته است. ساعت 
 «Q Wander» مدل ،Polar محصول «M600» هاى
و «Q Marshal» فاســیل، «Nixon Mission» و 
«Access» محصول «Michael Kors» گجت هایى 
هستند که به تازگى جدیدترین نسخه سیستم عامل 
پوشیدنى هاى هوشمند گوگل را دریافت مى کنند. با این 
حساب تعداد ساعت هاى هوشمند دریافت کننده آپدیت 
فوق به 19 دستگاه مى رسد. متاسفانه تمام ساعت هاى 
هوشمند اندرویدى موجود در بازار بخت بهره مندى از 
اندروید ویر 2 را نخواهند داشــت، ضمن این که هنوز 
گجت هاى پشتیبانى کننده اى وجود دارند که انتظار 
طوالنى دریافت این آپدیت براى آنها به پایان نرسیده 
است. با آن که گوگل در نسخه دوم اندروید مخصوص 
پوشیدنى هاى خود قابلیت هاى جذاب متعددى را در 
نظر گرفته، اما هنوز هم ساعت هاى هوشمند آنچنان 
که باید کاربرى خود را به اثبات نرسانده اند، گرچه به 
طور حتم تجربه اندروید ویر 2 روى ســاعت هوشمند 
جدید کمپانى ال جى به مذاق هر کاربرى خوش خواهد 

آمد.

لورفتن اطالعات
 95 هزار کاربر 

شــعبه کاناداى مک دونالد مى گویــد در یک حمله 
ســایبرى اطالعات 95 هزار کاربر درخواست کننده 

شغل از این رستوران زنجیره اى لو رفته است.
نام، آدرس، ایمیل آدرس، شماره تلفن و رزومه شغلى 
افراد جویاى کار در ســایت شــغل یابى مک دونالد 
که بین ســال هاى 2014 تا 2017 تقاضاى رسمى 
پرکرده بودند بخشــى از اطالعات به ســرقت رفته

است.
گفته مى شود ســایت مذکور تا اطالع ثانوى «شات 
دان» شده اســت هرچند مدیران کمپانى مى گویند 
هنوز ردپاى دیتاى لورفته را پیدا نکرده و ظاهراً از آن 

سوءاستفاده نشده است.
اوایل ماه جــارى اکانت توئیتــر مک دونالد به دلیل 
حمایــت از ترامــپ هک شــد و هکر ناشــناس، 

سیاست هاى ترامپ را مورد نکوهش قرارداد.

تصاویر خام و دســت نخورده را مى توان در مکان هاى مختلفى اســتفاده کرد. از طراحى بنر هاى تبلیغاتى تا ظاهر یک 
وب سایت را مى توان با تصویر هاى جذاب رنگ و بوى دیگرى بخشید. براى دریافت و استفاده از بسیارى از تصاویر خام شما 
مجبور به خرید مجوز استفاده از این تصاویر هستید اما برخى وب سایت ها تصاویرى از عکاسان منتشر مى کنند که بدون 

هیچگونه مجوز محدود کننده اى امکان دانلود را در اختیار شما قرار مى دهند.
یکى از وب سایت هاى بسیار جالب و مفید که منبعى از انواع تصاویر با کیفیت را تشکیل مى دهد،  freestocks است. این 
وب سایت در دسته بندى هاى مختلفى، تصاویر گوناگونى را به رایگان و با رزولوشن و کیفیت باال براى دانلود قرار داده است. 

دسته بندى هاى اصلى این وب سایت جاذبه ها، حیوانات، کسب و کار، مد و فشن، طبیعت و تکنولوژى را شامل مى شود. 
وب سایت freestocks تصاویر خام و زیبا را به رایگان براى دانلود در اختیار شما قرار مى دهد. 

زمانى که به وب سایت وارد مى شوید در دســته بندى هاى متنوع تصاویر را به ترتیب مشاهده مى کنید؛ با کلیک روى هر 
تصویر دلخواه خود مى توانید با باز شدن تصویر در اندازه بزرگتر آن را به راحتى دانلود کنید.

 http://freestocks.org : وب سایت

چندى پیش یک شمارنده مخصوص در وبسایت رسمى سرى بازى هاى Total War نمایان شده بود. حال با به پایان 
رسیدن زمان این شمارنده شاهد معرفى بازى جدید Total War: Warhammer II مى باشیم.

بنابر اطالعات منتشر شده از سوى شرکت سازنده، در بازى Total War: Warhammer II چهار نژاد قابل بازى جدید 
معرفى خواهد شــد، این نژادها عبارتند از: High Elves ،Dark Elves ،Lizardmen و نژاد چهارمى که هنوز از آن 

رونمایى نشده است. بازیکنان در نسخه جدید بازى به سرزمین هاى مرموز و خطرناکى سفر خواهند کرد.
درحالى که گفته مى شود در گیم پلى نســخه جدید بازى نیز آن حالت و شیوه قدیمى سرى Total War حفظ خواهد 
شد، شرکت ســگا و Creative Assembly به تازگى اعالم کرده اند که بازى Warhammer II داراى یک سبک و 
روایت داستانى جدیدى خواهد بود. هر یک از 4 نژاد طراحى شده در بازى بسته به منافع خودشان در تالشند تا یک 
گرداب جادویى که در قاره Ulthuan واقع شده است را از شر دشــمنان حفظ کنند و یا آن را از بین ببرند و شما هم در 
بازى با توجه به اهداف خود باید زودتر از بقیه دســت بکار شــوید. این درگیرى ها در بخش هاى پایانى بازى بسیار 

هیجان انگیز جلوه خواهد کرد.

معرفى محصول

مــدل «1300D» کــه جایگزین دوربیــن محبوب 
 DSLR 1200» شده، در سرى دوربین هاى مبتدىD»
کانن قرار مى گیرد. این مدل که توسط کمپانى مشهور 
«کانن» (Canon) تولید شده است، همراه دو لنز مجزا 
ارائه مى شود. لنز 55-18 میلى متر که لنز کیت است و 
لنز 300-75 میلى متر که به صورت مجزا تعبیه شــده 
است. این امر موجب مى شود که بتوانید در سبک هاى 
متنوعى عکاســى کنید. 55-18 میلى متر لنز نرمالى 
است که مى توانید با آن محدوده ى قابل قبولى را هنگام 
عکاسى پوشــش داده و عکس هاى واضح و باکیفیتى 
را ثبت کنید. لنز 300-75 هم نوعــى لنز تله یا زوم به 
حساب مى آید. عکاسى با آن بســیار جذاب است و به 
شــما اجازه مى دهد از جزئیات بســیار ریز سوژه ها در 
فواصل دور عکاسى کنید؛ چراکه بزرگنمایى در آن به 
25 برابر مى رسد. براى توضیح در رابطه با مشخصات 

فنى دوربین باید گفت که 1300D بــا برخوردارى از 
عالى ترین ســطح تنظیمات دســتى و پیشرفته ترین 
تکنولوژى هاى به روز دوربین هاى دیجیتال و همچنین 
قیمتى مقرون به صرفه و مناسب، نزد مشتاقان عکاسى 
و آنان که در ابتداى راه عکاســى حرفه اى هســتند، 
از محبوبیت بســیار زیادى برخوردار اســت. دوربین 
جدید کانن «EOS 1300D» همچون مدل پیشــین، 
از حســگر هجده مگاپیکســلى CMOS و پردازشگر 
تصویر +DIGIC 4 بهره مى برد که ترکیب این دو، ثبت 
تصاویرى باکیفیت فوق العاده را حتى در شرایط نورى 
ضعیف تضمین خواهد کرد. این دوربین خوش دست، 
485 گرم وزن دارد. سمت راست بدنه   این دوربین، یک 
 Canon .برآمدگى دارد تا راحت تر در دست جاى گیرد
EOS 1300D داراى یــک صفحه نمایش LCD در 

اندازه ى ســه اینچ با دقت 920000 نقطه و چشــمى 

اپتیکال اســت. عکس ها و فیلم هاى ضبط شده ى این 
دوربین، روى کارت حافظه ى SD ذخیره مى شــوند. 
این دوربین قیمتى به صرفه دارد و کانن با طراحى آن، 
کاربران مبتدى را نشانه گرفته تا با استفاده از آن اولین 
قدم را در دنیاى عکاســى بردارند و مهارت هاى خود را 
به چالش بکشند. دوربین 1300D دامنه ى حساسیت 
6400-100 دارد و البته تا 12800 هم قابل  ارتقاست که 
این رقم نسبت به دوربین 1200D بى تغییر باقى  مانده 
است. نکته ى قابل توجه این است که عکاسى پیاپى این 
دوربین جدید نســبت به مدل قدیمى 1200D تغییرى 
نکرده و همچنان ســه فریم بر ثانیه است. عمده ترین 
 Wi-Fi 1200 باید درD برترى این دوربین را نسبت به
و NFC داخلى جســت وجو کرد. درمجموع با تهیه ى 
این دوربین مجموعه اى کامل براى عکاسى را به خود 

هدیه مى دهید.
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حذف فایل هاى اضافى 

در ویندوز
اگر سرعت ویندوز شما کند شــده است با استفاده از 
این ترفند مى توانید فایل هاى اضافى ویندوز خود را 

حذف کنید و سرعت آن را افزایش دهید.
یکى از مشکالت ویندوز، هنگ کردن و کند شدن در 
هنگام کمبود حافظه است. یکى از عامالن این اتفاق، 
جمع شدن فایل هاى اضافى و بى استفاده در ویندوز 
است که این فایل ها در پوشه اى به نام Temp ذخیره 
مى شود. اگر این فایل ها را حذف کنید، کمک شایانى 
به افزایش سرعت ویندوز مى کند. اگر سرعت ویندوز 
شما کند شده مى توانید با ترفند زیر پوشه Temp را 

پیدا و فایل هاى درون آن را حذف کنید.
:Temp براى پیدا کردن پوشه 

قدم اول: دکمه ویندوز را نگهدارید و دکمه R را فشار 
دهید تا Run اجرا شود

قدم دوم: عبــارت %temp% را تایــپ کنید و گزینه 
OK را بزنید

قدم سوم: پنجره اى باز مى شــود. تمام فایل هاى 
 Shift + Delete درون آن را انتخاب کنید و دکمــه

را بزنید.
قدم چهارم:  اگر پیغام File in use ظاهر شــد، روى 

گزینه Skip کلیک کنید.

تکنولوژى تشخیص چهره در 
شناسایى نوعى بیمارى نادر

گروهى از محققان اخیــراً با اســتفاده از تکنولوژى 
تشــخیص چهره، که به صــورت رایج بــراى احراز 
هویــت کاربرد دارد به دســتاورد مهمى رســیده اند. 
تیم انســتیتوى ملى تحقیقات ژنوم انســانى، موفق 
به توســعه متود تشــخیص چهــره اى شــده که 
مى تواند بیمــارى ژنتیکى نادرى به نام ســندرم دى 
جرج را شناســایى کند. این ســندرم که بــا اختاللى 
در کروموزمــم 22 بــه وجود مــى آید، مــى تواند 
پیچیدگــى هایى براى پزشــکان به وجــود آورد که 

شناسایى آن را در بیمار دشوار مى سازد.
البته این سندرم، نشانه هاى شاخصى نیز بر چهره فرد 
مبتال به وجود مى آورد، اما این نشانه ها مى توانند بسیار 
گوناگون باشــند و تنها متخصصان حرفه اى قادر به 
شناسایى آنها هستند. پاول کروزکا، ژنتیست انستیتوى 
مورد اشاره مى گوید چنین سندرم هایى در نقاط مختلف 
جهان، با نشــانه هاى متفاوتى ظاهر مى شوند و حتى 
پزشکان با تجربه هم گاه در تشخیص ناهنجارى ها با 

مشکل مواجه مى گردند.
تیم محققان به بررســى تصاویر 101 بیمار مبتال به 
ســندرم دى جرج در آفریقا، آســیا و آمریکاى التین 
پرداخته و سپس تکنولوژى تشخیص چهره اى توسعه 
داده کــه در 96.6 درصد از آزمایش هــاى ابتدایى، با 
موفقیت قادر به شناسایى بیمارى بوده است. تیم مورد 
اشــاره مى گوید که تکنولوژى توســعه یافته قادر به 

تشخیص سندرم داون نیز هست.

ترفند

فناورانه تحول تلگرامى در بازار مکالمه تلفنى ایران
تحلیلى بر اضافه شدن مکالمه صوتى به پیام رسان محبوب ایرانیان

اگر اخبار تکنولوژى را در روزهاى اخیر دنبال کرده باشــید 
حتماً این خبر را شنیده اید که پیام رسان تلگرام قابلیت مکالمه 
صوتى را براى برخى از کاربرانش فعال کرده است. این خبر 
براى بسیارى از کاربران مى تواند خوشایند باشد؛ به ویژه براى 
کســانى که اغلب کارهاى روزمره خود را با این پیام رسان 
انجام مى دهند. تلگرام در چند ماه اخیر با به روزرسانى هاى 
متعدد قابلیت هاى جذابى را افزوده و از این طریق توانسته به 
محبوبیت خود بیفزاید. حاال هم با ویژگى تماس صوتى که از 
روز پنج شنبه (10 فروردین / 30 مارس) فعال شده، بى شک 
به طرفداران خود مى افزاید. این قابلیت البته فعال فقط در 
غرب اروپا فعال شده و قرار است به زودى به سایر نقاط دنیا 

و ایران هم برسد.

 تلگرام در ایران
در کشــور ما این پیام رســان مدتى اســت که محبوبیت 
چشمگیرى پیدا کرده و حاال بعید است شخصى را ببینیم که 
تلفن هوشمند داشته باشد و تلگرام را در گوشى اش نداشته 
باشد. این اپلیکیشن با افزودن قابلیت چت هاى گروهى و 
کانال ها بیش از پیش بر محبوبیت خود در اغلب کشورها 
به ویژه در ایران افزوده و به راحتى توانسته است رقبایى مانند 
وایبر و واتس اپ را کنار بگذارد. همین محبوبیت و افزایش 
استفاده از این اپلیکیشن در ایران باعث شد حواشى متفاوتى 
هم به همراه داشته باشد که مهم ترین آن موضوع فیلترینگ 
تلگرام بود. در یکى، دو سال اخیر بارها اخبار و شایعاتى مبنى 
بر فیلتر شدن تلگرام از سوى مخابرات شنیده ایم که حاال 
با افزوده شــدن قابلیت تماس صوتى بى شک این اخبار و 
شایعات پررنگ تر از پیش خود را نشان خواهند داد. به راحتى 
مى توان تصور کرد که با محبوبیت و فراگیرى که پیام رسان 
تلگرام در میان کاربران ایرانى دارد، اگر ویژگى تماس صوتى 

به آن افزوده شــود چه درصدى از کاربــران این قابلیت را 
جایگزین تماس صوتى از طریق مخابرات مى کنند. 

 چیرگى بر رقبا
اپلیکیشــن تلگرام همواره ســعى کرده امنیت، کیفیت و 
سرعت را مد نظر داشته باشد و با همین ویژگى هم توانست 
بر رقبایى مانند وایبر و واتس اپ – حداقل در ایران - چیره 
شود. پیام رسان وایبر که چندى پیش در میان کاربران ایرانى 
فراگیر شده بود و نمى توانستیم تصور کنیم روزى برسد که 
ایرانى ها این اپلیکیشــن را کنار بگذارند به راحتى با همین 
ویژگى هاى چشــمگیر تلگرام کنار زده شد و فقط خاطره 
آن به جا ماند. در حالى که این اپلیکشین و حتى واتس اپ 
مدت ها پیش قابلیت تماس صوتــى را به برنامه هاى خود 
افزوده  بودند ولى آن طور که باید نتوانستند طرفداران جالب 
توجهى پیدا کنند. مهم ترین علت این امر را نیز مى توان به 
کیفیت و سرعت نسبت داد. البته تلگرام تالش خود را کرده 
تا با امنیت ویژه اى که دارد، تاخیر در افزودن این قابلیت را 
توجیه کند که علت تاخیر همین امنیت باال است که اگر با 
امنیت پیام رسان هاى دیگر مقایسه کنیم خواهیم دید که 

ارزش انتظار را داشته است.
اپلیکیشن وایبر که در آخرین روزهاى عمر خود در ایران با 
مشکالت فاحش کیفیت و سرعت مواجه شده بود و واتس اپ 
هم نیز آن طور که باید کاربرپسند نیست و از قابلیت هایى 
مانند کانال و نسخه دسکتاپ نیز بى بهره بود. پس از مدت ها 
هم که نســخه دســکتاپ را افزود همچنان براى برخى 
لپ تاپ ها از جمله آى پد این نســخه وجود نداشت و براى 
آنها هم که وجود دارد به کیفیت تلگرام نمى رسد و چیزى 
جز یک وب ویوى ساده نیســت. همه اینها عواملى بودند 
که باعث شد کاربران ایرانى به سمت تلگرام کشیده شوند 

و این اپلیکیشن را نه تنها در پیام رسان ها انتخاب نخست خود 
کنند بلکه از برنامه هاى دیگر استفاده نکنند و چه بسا آنها را 
از دستگاه هاى خود حذف کرده باشند. حاال هم تلگرام بیکار 
ننشسته و روز به روز بر قابلیت هاى خود مى افزاید تا نه تنها این 

سیل کاربران و طرفداران خود را از دست ندهد.

 امنیت در تلگرام
پروتکل امنیت تلگرام براى این امکان جدید، اســتفاده از 
ایموجى هایى اســت که دو طرف مکالمــه هنگام تماس 
مى بینند؛ راهکارى بى سابقه براى احراز هویت. پاول دورف، 
بنیان گذار تلگــرام و تیمش تصمیــم گرفته اند، هم زمان 
با راه انــدازى امکان برقرارى تماس هــاى صوتى در این 
اپلیکیشن از روشــى نوین براى احراز هویت بهره بگیرند: 
نمایش چهار ایموجى متفاوت روى صفحه نمایش؛ یعنى 
اگر هر دو طرف مکالمه ایموجى هاى یکسان دیدند، مکالمه 
امن و رمزگذارى شده خواهد بود. تلگرام براى آسان کردن 
سیســتم احراز هویت از طریق ایموجى ها آنها را از میان 
333 کاراکتر مختلف انتخاب مى کند که نام بردنشــان در 
همه زبان ها با کلمات ســاده ممکن است مثال تلفیقى از 
ماهى، گیالس، چشم و خورشید. یعنى بیش از 12میلیارد 
ترکیب چهارتایى گوناگون از ایموجى ها براى احراز هویت 
و ارتقاى امنیت به کار خواهند رفت. این سیستم رمزگذارى 
مکالمات مبتنى بر «شیوه تبادل کلید دیفى -هلمن» است 
که در سال 1977 ابداع و ثبت شــده است. اگرچه در سال 
2015 آسیب پذیرى هایى در این روش رمزگذارى یافته شد، 

اما با فاصله اى اندك حفره هاى امنیتى آن برطرف شدند.

ویژگى هاى جدید 
 Peer to Peer مکالمات صوتى تلگرام به لطف ارتبــاط

کیفیت باالیى دارد و باعث مى شود صدا با کمترین تاخیر 
و حداکثر شــفافیت به گوش مخاطب برسد. تلگرام براى 
برقرارى هر چه سریع تر ارتباط از نزدیک ترین سرور به شما 
براى برقرارى تماس با طرف مقابل استفاده مى کند و این 
یکى از رمزهاى موفقیت این پیام رسان محسوب مى شود. 
تلگرام این برترى را نسبت به رقبایش دارد که سرورهاى 
ســیال دارد و مى تواند براى باالبردن سرعت و کیفیت از 
نزدیک ترین سرور به کاربر استفاده کند. تلگرام همچنین 
اعالم کرده که از یک شــبکه عصبى ویــژه براى مطالعه 
عادت هاى کاربران در برقــرارى تماس هاى صوتى بهره 
خواهد گرفت تا با آنچه از این روش مى آموزد بتواند کیفیت 
تماس هاى صوتى را بهینه کند. البته دورف و همکارانش 
بر این نکته بســیار تاکید کرده اند که این سیستم هوش 
مصنوعى به هیچ وجه به محتواى مکالمه دسترسى ندارد و 

فقط اطالعات فنى تماس را استخراج مى کند.
یکى دیگر از نکته هاى جالب توجه در ویژگى جدید این است 
که تماس هاى تلگرام خود را با اتصال اینترنتى شما سازگار 
مى کنند تا با مصرف کمترین میزان پهناى باند و داده، بهترین 
کیفیت ممکن را ارائه کنند. گزینه «استفاده کمتر از دیتا» 
هم در کنار این سرویس ارائه خواهد شد تا کاربرانى که با 
اینترنت گران قیمت و پهناى باند محدود مواجهند، بتوانند با 
مصرف 25 تا30 درصد دیتاى کمتر، تماس هاى صوتى خود 
را برقرار کنند. امکان دیگرى هم که با به روز رسانى جدید 
در اختیار کاربران قرار گرفته این اســت که شما مى توانید 
دسترسى مخاطب ها به برقرارى تماس صوتى را محدود 
کنید به این معنا که مى توانید کارى کنیــد که تعدادى از 
دوستان یا آشنایا ن تان نتوانند از طریق تماس صوتى با شما 
در ارتباط باشند. حتى مى توانید این ویژگى را غیرفعال کنید 

تا هیچ کس نتواند با شما تماس صوتى داشته باشد.
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5متخصص 
برتر دنیا در حوزه قلــب و عروق 

توصیه هایى را بــراى جلوگیرى از حمله قلبى اعالم 
کرده اند.

تن از برترین پزشکان به گزارش میزان، پنج 
متخصصــان  ئــه و  را ا بــا  جهــان 
در عین حال کاربردى، راهکارهایى ساده اما 
قلبتان را بیان کرده اند.شیوه هاى حفظ سالمتى 

تنهایى احســاس کند که در آستانه مقابله با حمله قلبى در صورتى که شــخصى در 
حمله قلبى قرار دارد چه باید انجام دهد؟

بررسى ها نشان مى دهند بسیارى از افرادى که دچار حمالت قلبى مى شوند، در تنهایى به این عارضه دچار 
مى شوند. پس دانستن نکاتى درباره کمک به خود در این شرایط بسیار مهم است.

اگر دردهاى شدیدى در قفسه احساس کردید و به ســمت باال مى آید، تنها چند ثانیه زمان دارید تا چند سرفه 
شدید انجام دهید. همچنین چند نفس عمیق بکشید تا ششهایتان مملو از اکسیژن شوند.

دکتر مایکل گلدمن از مرکز بیمارستانى ویرجینیا
تهدید قلب با استرس استرس چگونه سالمت قلب را به خطر مى اندازد؟

زمانى که بدن تحت شرایط استرس زا قرار مى گیرد، به طور ناخواسته هورمون هایى نظیر آدرنالین و کورتیزول 
در بدن ترشح مى شوند. افزایش سطح این هورمونها موجب باال رفتن احتمال وقوع حمالت قلبى مى شود. 
پس بهتر اســت همواره از فاکتورهاى موثر در افزایش این هورمونها نظیر کار بسیار زیاد، سیگار کشیدن و 

صحبت کردن بیش از حد با تلفن همراه جلوگیرى شود.
دکتر گوریش پورهیت از بیمارستان جامعه ساوت ساید آمریکا

تعدیل فشار خون چگونه مى توان بدون هیچ مشکل خاصى فشار خون را در سطحى متعادل نگاه داشت؟
این کار چندان سختى نیست اما زمانى که از آن غفلت مى شود، تبعات بسیار بدى بدنبال دارد که غلبه 

بر آنها چندان هم ساده نیست.
تغذیه در این میان نقش بســیار مهمى دارد. به جاى استفاده از غذاهاى چرب که کلسترول بد خون 
را باال مى برند حتمًا از حبوبات و مواد غذاى گیاهى اســتفاده کنید. مى توانید با مراجعه به پزشک 

متخصص رژیم غذایى مناسبى در این خصوص دریافت کنید.
دکتر جفرى آشلر از بیمارستانهاى بى مونت

حفظ سالمتى قلب براى حفظ سالمتى قلب ورزشهاى سریع بهتر است یا آرام؟
پاسخ این پرسش تقریبًا روشن است. اما به یاد داشته باشید که ورزش کردن در کل براى 

سالمتى قلب مفید است. حرکات آرام ورزشى که با نظم و ترنیب خاصى همراه هستند 
موجب تنظیم فعالیت ماهیچه هاى قلبى مى شــوند و بدین ترتیب پمپاژ خون 

با باالترین ضریب دقت ممکن صورت مى گیــرد. پیاده روى در هر روز به 
مدت 30 دقیقه تا یک ســاعت آن هم در صبح هنگام بهترین ورزش 

براى قلب شماست.

توصیه هاىتوصیه هاى
  55 متخصص برتر  متخصص برتر 

قلب دنیا قلب دنیا 
با این تصور که براى سفید شدن دندان ها هر ماه جرم گیرى انجام شود، اشتباه است 

و این کار در کمتر از 6 ماه باعث حساسیت و آسیب رساندن به دندان ها مى شود.
دبیرانجمن متخصصین دندانپزشکى ترمیمى و زیبایى ایران با اشاره به اینکه جرم 
گیرى روشى براى سفید کردن دندان ها نیست، گفت:این درمان بیش از دو بار در 

سال نباید انجام شود.
کیوان ساعتى اظهار داشت: با این تصور که براى سفید شدن دندان ها هر ماه جرم 
گیرى انجام شود، اشتباه است و این کار در کمتر از شش ماه باعث حساسیت و آسیب 

رساندن به دندان ها مى شود. 
وى ادامه داد ناراحتى هاى لثه اى باید تحت نظر دندانپزشک درمان شود و از نظر 

زمان سالى یکبار با نظر دندانپزشک توصیه مى شود.

** جرم گیرى دندان ها را جدى بگیرید
دبیر انجمن متخصصین دندانپزشکى ترمیمى و زیبایى ایران گفت: بوى بد دهان و 
خونریزى از مشکالت جرم گیرى نکردن به موقع دندان ها است و باید این موضوع 

را جدى بگیریم.
ساعتى افزود: رعایت نکردن بهداشــت دهان و دندان باعث ایجاد جرم دندانى و 

بیمارى هاى دهان مى شود و مشکالت زیادى به دنبال دارد.
وى با اشاره به اینکه اگر جرم دندان برطرف نشود، به مرور به بافت  هاى عمقى لثه 
نفوذ کرده و در نهایت منجر به تحلیل لثه و از بین رفتن زیبایى دندان ها مى شود، 
تاکید کرد: در محیط دهان، میکروارگانیســم هاى مختلفى وجود دارد که پس از 
صرف هر وعده غذایى، همراه مواد قندى روى سطح دندان تجمع مى کنند و باعث 
تشکیل الیه اى چسبنده و بى رنگ به نام «پالك میکروبى» مى شود که به راحتى 

و با استفاده از مسواك و نخ دندان برداشته مى شود.
ساعتى افزود: در صورتى که پالك میکروبى به مدت طوالنى روى سطح دندان 

باقى بماند، تبدیل به الیه اى سخت به نام جرم دندانى مى شود.
این متخصص دندانپزشکى ترمیمى و زیبایى تاکید کرد: در صورت عدم پیگیرى و 
درمان، لثه و استخوان اطراف دندان تحلیل مى رود و در نهایت باعث لقى و از دست 

رفتن دندان مى شود.
وى گفت: خیلى اوقات مى شنویم که فرد مى گوید دندانم سالم بود، ولى لق شد و افتاد 
که این موضوع مربوط به بافت نگهدارنده اطراف دندان مى شود که جرم، آن را از 
بین برده است. بنابراین بهتر است افراد با مشاهده عالیمى مانند التهاب و خونریزى 

لثه، به دندانپزشک مراجعه کنند. 

حتما شما هم از شنیدن این که شکالت در لیست خوراکى هاى مفید زمستانى 
قرار دارد، خوشحال مى شوید! شکالت تلخ سرشار است از آنتى اکسیدان هایى 

که مى توانند باعث بهبود در وضعیت خلق وخو شوند.
پژوهشگران مى گویند «شکالت تلخ را خیلى آرام بخورید تا هم طعم آن را 
کامال احساس کنید و هم رضایت مندى از خوردن این خوراکى را به حداکثر 

برسانید. این نکته ساده اما مهم، مانع از ُپرخورى شما در طول روز مى شود».
به گفته وى، براى این که از فواید شــکالت تلخ بدون دریافت کالرى اضافى 
برخوردار شوید، هیچ وقت بیشــتر از 60 گرم در روز از این خوراکى استفاده 

نکنید.
تخم مرغ نیز یکى از بهترین مواد غذایى براى مقابله با غمگینى زمســتانى و 
افسردگى زمستانى اســت. زرده تخم مرغ، منبع غذایى خوبى براى دریافت 
ویتامین D محســوب مى شــود که اهمیت ویژه اى براى بدن (خصوصا در 
زمستان) دارد. وى مى گوید: «بدن ما در زمستان، ویتامین D کمترى تولید 

 ، چون به اندازه کافــى در معرض تماس با نور مى کنــد
قرار نمى گیریم. با توجه به همین نکته، خورشید 

دریافــت ویتامین D در زمســتان، 
اهمیت خاصى پیدا مى کند». 

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد که مصرف روزى یک لیوان آب گریپ 
فروت موجب سالم نگاه داشتن رگ هاى خونى مى شود و از ابتال به بیمارى 

قلبى پیشگیرى مى کند.
محققان فرانسوى که این مطالعه را انجام دادند متوجه شدند که این خاصیت به 
دلیل وجود مواد شیمیایى تقویت کننده سالمتى به نام فالونوتز است که بطور 

طبیعى در مرکبات تولید مى شود.
این مطالعه نشان مى دهد که مصرف آب گریپ فروت مى تواند نقش مهمى 

در پیشگیرى از ابتال به بیمارى قلبى ایفا کند. 

تخم مرغ یک ماده غذایى مناسب و سرشار از پروتئین و ویتامین است و افراد زیادى در دنیا از این ماده غذایى 
استقبال مى کنند و در اکثر وعده هاى خود از این چاشنى استفاده مى کنند.

بسیارى از مردم دنیا در وعده صبحانه تخم مرغ را به صورت نیمرو و یا املت درست  مى کنند که در این غذا به 
علت مصرف زیاد روغن، خصوصیات خوب خود را به این صورت از دست مى دهد.

تخم مرغ آب پز داراى ویتامین هاى مختلفى از جمله پتاسیم 
است که به دلیل استفاده نکردن از روغن،  یک ماده غذایى 

مناسب براى افراد محسوب مى شود.
خوردن تخم مرغ آب پز در وعــده صبحانه داراى 

خواص زیر است: 
1-  چربى خون را کاهش مى دهد. 

2-  کمک بزرگى به کاهش وزن مى کند.
3-  خطر ابتالى افــراد به بیمارى هاى 

مختلف را کاهش مى دهد.
4-  سبب شادابى و سالمت پوست 

و مو مى شود. 
5-  بیمارى هــاى قلبى را 

کاهش مى دهد.
6-  استرس و اضطراب را 

کم مى کند.
7-  سرشار ازامگاى 3 است. 

8-  عضله سازى مى کند.
همچنین تخم مرغ یک ماده غذایى 
مناسب و سرشار از پروتئین و ویتامین 
است و افراد زیادى در دنیا از این ماده 

غذایى استقبال مى کنند و در اکثر وعده 
هاى خود از این چاشنى استفاده مى کنند.

ده صبحانه تخم مرغ را به صورت نیمرو و یا املت درست  مى کنند که در این غذا به 
صوصیات خوب خود را به این صورت از دست مىدهد.

مین هاى مختلفى از جمله پتاسیم 
کردن از روغن،  یک ماده غذایى 

ب مى شود.
ر وعــده صبحانه داراى 

ى دهد. 
ش وزن مى کند.
 بیمارى هاى 

ت پوست 

را 

را

.

اده غذایى 
 و ویتامین 
 از این ماده 

 در اکثر وعده 
فاده مى کنند.

اهمیت مصرف تخم مرغ آب پز 
در صبحانه

سالى چند باردندانمان
 را جرم گیرى کنیم

خوردن شکالت و تخم مرغ 
در زمستان 

شادتان مى کند

خواص باورنکردنى
 آب گریپ فروت

شایع ترین علت درد مفصل، التهاب استخوانى مفصلى است. به عبارت دیگر، درد مفاصل 
معموال با التهاب همراه است. نقرس، آرتریت، آسیب دیدگى، شکستگى یا جابه جا شدن 
استخوان، لوپوس و فیبرومیالژیا از عواملى است که باعث درد مفاصل مى شود و اگر شما 
از افرادى هســتید که از درد مفاصل رنج مى برید سعى کنید از مواد غذایى خاصى که به 

التهاب دامن مى زند، خوددارى کنید.
برخى از این مواد غذایى عبارتند از:

**قندها: مواد غذایى فرآورى شــده باعث تحریک آزادشــدن پیام رسان هاى التهاب 
مى شوند که ســیتوکین نام دارند. برخى از این مواد غذایى شــامل نوشابه هاى گازدار، 
شکالت، آب نبات و سایر شیرینى جات و تنقالت هستند. قند اضافى در بدن شما همچنین 

مى تواند افزایش وزن و در نتیجه فشار به مفاصل را به دنبال داشته باشد.

**روغن ذرت: بسیارى از غذاهاى آماده و تنقالت حاوى این روغن و روغن هاى دیگرى 
هستند که اسیدهاى چرب امگا 6 زیادى دارند. این روغن ها مى توانند باعث ایجاد التهاب 
شوند. سعى کنید از مصرف موادى مثل سس ساالد، بادام زمینى، سویا و روغن دانه انگور 

خوددارى کنید. 

**نمک: غذاهاى آماده و غذاهاى بسته بندى شده شــامل مقادیر زیادى نمک و مواد 
نگهدارنده هستند تا عمر بیشترى در قفسه ها داشته باشند. نمک تصفیه شده تعادل مایعات 
را در بدن به هم مى ریزد. بنابراین بهتر است از مصرف این موادغذایى ناسالم و همچنین 
غذاهاى مایکروویوى خوددارى کرده و نمک روى میز غذا را با نمک دریا که همان نمک 

طبیعى طعام است، جایگزین کنید.

**فرآورده هاى لبنى: این مواد غذایى به شدت التهاب زا هستند. بسیارى از بزرگساالن در 
هضم فرآورده هاى لبنى دچار مشکل هستند و اگر این مواد، بخش عمده اى از رژیم غذایى 
را تشکیل بدهند مى توانند باعث بروز التهاب شوند. پروتئین هاى خاصى در محصوالت 
لبنى وجود دارد که مى تواند ورم مفاصل را تشدید کند. این حالت زمانى رخ مى دهد که 
آنتى بادى هاى بدن، پروتئین هاى شیر را به عنوان مواد مضر تلقى کرده و به پروتئین شیر 

و همچنین سایر قسمت هاى بدن حمله مى کنند و باعث تشدید التهاب مى شوند.
مواد گوشتى حاوى پورین ها: پورین ها مواد شیمیایى اى هستند که در بدن به اسید اوریک 
تبدیل مى شوند. اسید اوریک اضافى موجود در خون به شکل کریستال هایى در مفاصل 
ته نشین شده و باعث قرمزى، متورم و گرم شدن، درد و التهاب یک یا چند مفصل مى شود. 
غذاهاى حاوى پورین عبارتند از: گوشت، صدف، جگر، مغز و کلیه ها. محققان مى گویند 

مصرف گوشت یا غذاهاى دریایى خطر حمالت نقرس را افزایش مى دهد.

 

اگر درد مفاصل دارید این غذاها را نخورید

 ، چون به اندازه کافــى در معرض تماس با نورمى کنــد
قرار نمى گیریم. با توجه به همین نکته،خورشید 

Dدریافــت ویتامینD در زمســتان،

اهمیت خاصى پیدا مى کند». 

یک متخصص دندانپزشک گفت: براي 
جلوگیري از التهاب و خونریزي لثه ها، 
هر روز با مســواك زدن پالك هاي 

میکروبى را از روى لثه هایتان بردارید.
رضا یزدانى با اشاره به نشانه هاى بیمارى 
لثه افزود: تشخیص بیمارى لثه در ابتداي بیماري 
مشکل است؛ اما نشانه هاي این بیماري عبارتند 
از تورم لثه، قرمز یا پر رنگ شــدن لثه؛ البته 
خون لثه افراد از پوست آن ها تبعیت مى کند.

وي با بیان اینکه افراد با پوست روشن، رنگ 
لثه هاى شان صورتى رنگ است، ادامه داد: اگر 
با کوچکترین تحریکى لثه خونریزى کند، نشان 

دهنده شروع بیمارى است.
این دندانپزشک علت اصلى خونریزى از لثه را 
عدم رعایت بهداشت عنوان کردو بیان داشت: 

با توجه به اینکه همــواره پالك میکروبى روى 
لثه ها تشــکیل مى شــود افراد می بایست هر 
روز با مســواك و خمیر دندان این پالك هاي 
میکروبى را از روى لثه هایشان بردارند. اگر این 
الیه برداشته نشود، سیستم دفاعى بدن براي از 
بین بردن میکروب ها فعال مى شود در نتیجه لثه 

دچار التهاب و خونریزى خواهد شد.
وي به پیوند لثه در افراد مسن  اشاره و تاکید کرد: 
این افراد اگر تعداد زیادى دندان داشته باشند، با 
مراجعه به متخصص لثه و یا صالحدید وي، در 

صورت امکان پیوند لثه انجام می شود.
این دندانپزشــک با بیان اینکه براى التهاب لثه 
استفاده از دهانشویه یا آب نمک با غلظت خاص 
مى تواند مفید باشد، گفت: البته قبل از اسفاده از 

آن باید به دندانپزشک مراجعه کنید.

وي با بیان اینکه دندان ســالم برخى از افراد به 
دلیل بى توجهى به بهداشت، التهاب لثه را در پى 
دارد و لق مى شود، افزود: مراقبت از دندان ها از 
زمان رویش اولین دندان آغاز می شود که البته 
در زمان رویش اولین دنــدان، مراقبت از دندان 

کودك بر عهده والدین است.
وي دربــاره ویژگى هاى یک مســواك خوب 
افزود: مسواك باید نرم و صاف باشد. در بعضى 
از متدها همزمان با تمیز کردن سطح دندان لثه 
را نیز با مسواك نرم ماساژ مى دهیم. معموًال با 
پرز مسواك با زاویه 45 درجه در ناحیه طوق یا 

گردن که محل تالقى لثه و دندان است، 
لرزشى به پرزهاى مسواك مى دهیم 
و بعد مســواك را به سمت سطح 

جونده مى کشیم. 

ویژگى هاى یک مسواك خوب

    درمان سرطان با ترکیب داروى دیابت و فشارخون
طبق نتایج یک مطالعه، تلفیق داروهاى دیابت 
و فشارخون مى تواند شــیوه جدید موثرى در 

مقابله با سرطان باشد.
محققــان دانشــگاه باســل ســوئیس در 
تحقیقــات خــود دریافتند ترکیــب داروى 
دیابــت «متفورمین» و داروى فشــارخون 
«سیروسینگوپین» مى تواند موجب تحریک 

مرگ سلول هاى سرطانى شود.
دان بنجامین، سرپرست تیم تحقیق، 

در این باره مى گوید: «ما توانستیم نشان دهیم 
که دو داروى شناخته شــده منجر به تاثیرات 
عمیقى بر تکثیر ســلول هاى سرطانى بیش 

از هریک از داروها به تنهایى خواهند شد.»
متفورمین دارویى است که به شکل گسترده 
اى براى درمان دیابت نوع2 تجویز مى شود. 
عالوه بر کاهش قندخون، داراى ویژگى هاى 
ضدســرطانى نیز هســت. البته دوز درمانى 
متداول آن، تاثیر بســیار کمــى در مقابله با 

سرطان دارد. دوز باالى این داروى ضددیابتى 
مانع از رشد سلول هاى سرطانى مى شود اما 
مى تواند عوارض جانبى ناخواســته اى هم 

داشته باشد.
تحقیــق جدید نشــان مــى دهــد داروى 
ضدفشارخون سیروسینگوپین هم داراى تاثیر 
ضدسرطانى همچون متفورمین است. طبق 
نتایج این تحقیقات، ترکیــب این دو دارو در 

درمان طیف وسیعى از سرطان ها موثر است.
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رئیس جمهورى آمریکا مى گوید کشورش معضل تهدید 
هسته اى کره شــمالى را با کمک چین و یا بدون آن حل 

خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا 
چند روز پیش از دیدار برنامه ریزى شــده با همتاى چینى 
خود، در مصاحبه اى با «فایننشــیال تایمز» اعالم کرد، در 
صورتى که چین در مورد کره شمالى همکارى نکند، آمریکا، 
خود، قادر است به تنهایى به وضعیت موجود، «به طور کامل» 

رسیدگى کند.
قرار اســت رئیس جمهورى آمریکا و «شى جینگ پینگ» 
رئیس جمهورى چین، روز پنج شنبه هفته جارى در تفرجگاه 

فلوریدایى ترامپ، دیدار کنند.
ترامپ گفت: چین نفوذ عمیقى بر کره شمالى دارد و تصمیم 
خواهد گرفت در مورد کره شمالى به ما کمک کند، و یا این 

کار را نخواهند کرد.
رئیس جمهورى آمریکا افزود، اگر همکارى از سوى پکن 
حاصل شود «براى چین خیلى خوب خواهد شد» ولى اگر 
پکن حاضر به همکارى در این مورد نشود «براى هیچ کس 

خوب نخواهد شد».

وى اظهار داشت، آمریکا قادر است به تنهایى و بدون کمک 
جمهورى خلق چین،رســیدگى به اوضاع را «کامًال» در 

دست گیرد.
چین مهمترین متحد کره شمالى است. نگرانى ها این است 
که کره شمالى نهایتاً به توانایى پرتاب کالهک هاى هسته اى 

با موشک هاى دوربرد خود دست پیدا کند.
دونالد ترامپ در پاســخ به نوع ماهیت اقدامات آتى علیه 
کره شمالى، گفت: من به شما نخواهم گفت. مى دانید! من 
مانند آمریکا در گذشته (دولت آمریکا در گذشته) نیستم که 

مى گفتیم به کجا در خاورمیانه قرار است ضربه بزنیم.
 بنا بر پیش بینى ها، دیدار برنامه ریزى شــده ترامپ و شىء 
تحت تأثیر مذاکــرات و گفتگوهاى ســختى قرار خواهد 
گرفت که یکــى از آنها موضوع کره شــمالى و بحران در 
شبه جزیره کره اســت. در جریان انتخابات آمریکا، دونالد 
ترامپ از حــزب جمهوریخــواه، بارها از سیاســت هاى 
اقتصادى و مالى پکــن در قبال آمریکا نیــز انتقاد کرده 
بــود. رئیس جمهــورى آمریــکا، چیــن را در عین حال 
متهم به «کنترل نــرخ ارز» و ارزش یــوان در برابر دالر 

کرده  است.

نــگال  آ »   باشگاه خبرنگاران جوان |
مرکل» صدراعظم آلمان با شــرکت در سى و نهمین 
اجالس پارلمــان ایالتى حزب دموکرات مســیحى 
آلمان شهر مونســتر (ایالت نوردراین وستفالن) آلمان 
اظهار داشــت: اجازه دهید قبل از هــر چیز پیروزى 
انتخابات ایالتى در زارلند که طى روزهاى گذشته اتفاق 
افتاد بار دیگر به دوســتان زارلندى صمیمانه تبریک

بگویــم. ایــن تهنیــت نشــان از همــکارى ما با 
یکدیگــر دارد و امیدواریــم کــه بــراى هفته هاى 
آتى نیز در انتخابــات ایالتى نوردراین وســتفالن در 
همیــن مســیر حرکت کنیــم و مــا با قــدرت زیاد 
این نشــانه و ســینگال را مى خواهیم ارســال کنیم 
که در این ایالت (نوردراین وســتفالن) نیز باید شاهد

تغییر باشیم.
همانطور که «آرمین الِشــت» که، هــم نایب رئیس 
حزب دموکرات مسیحى و هم رئیس فراکسیون همین 
حزب در پارلمان ایالت نوردراین وستفالن است گفت ما 
مى توانیم از نتایج انتخابــات پارلمانى در ایالت زارلند 
این درس را بگیریم که شهروندان آلمانى به دقت به 
این مسئله بنگرند که در این انتخابات، چه چیز تعیین 
کننده اســت و چطور مى توان براى آینــده ایالت 

خویش، تصمیم گرفت.
وقتى شما به بیالن کار نگاه مى کنید به روشنى در 
مى یابیــد که ایالت زارلند شــرایط ســاده اى 
براى پیــروزى نداشــت و در واقــع تصمیم 
ســخت و دشــوارى باید گرفته مى شد و ما 
اکنون همیــن وضع را در بخــش بزرگى از 
ایالــت نوردرایــن وســتفالن شــاهدیم و 

بنابرایــن به نظر مــا نتیجه انتخابــات در این 
ایالت نیز بایــد تأییدى بر نتیجــه انتخابات زارلند

 باشد.
با ایــن حــال در نظر بگیریــد که برخــالف زارلند، 
نوردراین وســتفالن یکــى از بزرگ تریــن ایاالت 
(شــانزده گانه آلمان) اســت. مردم این ایالت به طور 

حتم در بــازه زمانى ســال 2017 تــا 2022 
میــالدى که مدت زمان زیادى اســت 

براى آینــده ایالت خــود تصمیم 
مى گیرند. نوردراین وســتفالن 
امــروز از قــدرت بســیارى 

برخوردار است.
 در این ایالت، شــرکت هاى 
متوســط بســیارى فعالند و 
بســیارى از مردم در تحقیق 
و توســعه ایــن ایالــت نقش

 دارند. این ایالت به پایتخت ایالتى 
سبز اروپا نیز موسوم 

شده است. این مزیت ها نشان مى دهند که 
این ایالت، سرشــار از انرژى است 
و براى آنکــه آینده خویش را 
در دســت خودش بگیرد، 

آمادگى دارد.
این ایالت به هــر تقدیر 
به یــک دولــت ایالتى 
نیــز دارد که بــه مردم 
کمک کند کــه دلگرم و 
جسور باشــند و این وظیفه 
دولتى (ایالتى) اســت که باید 
مســئولیت ایــن کار را برعهده 

گیــرد و من معتقدم که شــعارى را که بــراى خود با 
عنوان ایالــت مــا، مطالبه مــا برگزیده اید، شــعار 
درســتى، هم بــراى این ایالــت و هم بــراى آلمان

 است.
صدراعظم آلمان افــزود: من امروز، هــم به عنوان 
رئیس حــزب دموکرات مســیحى و هم بــه عنوان 
صدراعظم آلمان در خدمت شــما هســتم که بگویم 
مــا در کل کشــور جمهورى فــدرال آلمان نشــان 
داده ایم که بــه کمک عالم سیاســت مــى توان تا 
حدودى تغییــر ایجاد کرد. وقتى من در ســال 2005 
صدراعظم آلمان شــدم بیش از پنج میلیون بیکار در 
آلمان داشتیم اما اکنون این آمار تقریباً به نصف کاهش

یافته اســت. این یعنى آنکه میلیون ها شــهروند در 
آلمان توانســته اند یک زندگى شــخصى براى خود 
شــکل دهنــد و در واقع زندگى شــان را در دســت 
خودشــان بگیرند. آمار شــاغالن چنان باالست که 
ما تــا پیش از این چنیــن آمارى را نداشــتیم. افزون 
بر ایــن باید گفــت که آمــار بیمه شــدگان اجبارى 
نیــز خیلى باالســت کــه مــا تاکنــون تجربه اش

 نکرده بودیم.
ما در آغــاز کار بیشــتر به یــک مرد بیمــار قرن 
مى ماندیم اما امروز به قطار رشد و توسعه و محلى 
براى ثبات اتحادیه اروپا تبدیل شــده ایم. طبعًا 
این موفقیت ها به مردم آلمان وابســته است. 
البته این به شرایط فضاى سیاسى نیزبستگى

 دارد.
ما یک برنامــه دولتى را ارائه کــرده ایم که 
امروز مى خواهیم در موردش رایزنى و سپس 
تصمیم گیــرى کنیم. تمامى ایــن انتخابات 
پارلمانى و همینطور انتخابات پارلمان سراسرى 
آلمان (بوندس تاگ) که قرار اســت بیست و چهارم 
سپتامبر امســال (دوم مهر 96) برگزار شود همواره به 
دنبال آن اســت که ما چطور مى خواهیم آینده مان را

 شکل دهیم.

  ایرنا | «عمر البشــیر» رئیس جمهورى سودان 
گفت: دســتگاه قضائى آفریقا پى برده است که دیوان 
کیفرى بین المللى تنها ابزارى اســتعمارى و سیاسى، 

براى هدف قرار دادن قاره سیاه است.
البشــیر در ســخنرانى خود در اولین کنگره رؤســاى 
دستگاه هاى قضائى و دادگاه هاى عالى در کشورهاى 
آفریقایى گفت: براى همه واقعیت استعمارى بودن دیوان 
کیفرى بین المللى ثابت شده است و این انگیزه اى براى 
کشــورهاى آفریقایى براى تصمیم گیرى جه ت خروج 

دسته جمعى از این دیوان است.
وى افزود: کشــورهاى آفریقایى بایــد دادگاهى عادل 
براى تحقق عدالت تشــکیل دهند و از سیاسى کارى 

پرهیز کنند.
رئیس جمهور ســودان ادامه داد: همچنان با قاره ما با 
منطق یک بام و دو هوا و معیارهاى دو گانه تعامل، علیه 
رهبران این قاره اتهامات مغرضانــه مطرح مى کنند و 

خواهان محاکمه آنها علیه اتهام هاى واهى هستند.
وى اظهار داشــت: این کنگره نشــان دهنده بیدارى 
کشــورهاى آفریقایى و مقاومت آنها در مواجهه با این 
توطئه هاســت و حامل پیامى محکم اســت مبنى بر 

اینکه قاره آفریقا توانایى تغییر ذهنیت هاى ســاختگى 
رسانه هاى استعمارى را دارد.

البشــیر افزود: ما براى ارزیابى خودمان شایسته تریم 
و نیازى به ارزیابى بیگانگان کــه داراى اهداف معینى 

هستند، نداریم.
اولین کنفرانس سه روزه رؤساى دستگاه هاى قضائى و 
دادگاه هاى عالى در کشورهاى آفریقایى با مشارکت 34 
کشور آفریقایى در راستاى تقویت صلح، امنیت و ثبات 

در این قاره شروع شد.
دیوان کیفرى بین المللى از ســال 2009 عمر البشیر را 
به اتهام ارتکاب جنایــت هاى جنگى، جنایت هاى ضد 
بشرى و کشــتار جمعى در منطقه دارفور سودان تحت 

پیگرد قرار داده است.
رئیــس جمهورى ســودان این دیــوان را به رســمیت 
نمى شناسد و معتقد است که این دیوان یک ابزار استعمارى 

علیه کشورش و سایر کشورهاى آفریقایى مى باشد.
در اثر درگیرهاى بین ارتش و ســه جنبش مسلحانه در 
منطقه دارفور سودان از سال 2003 تاکنون ، 300 هزار 
کشته و حدود دو میلیون و 500 هزار نفر نیز آواره بر جاى 

گذاشته است.

سخنرانى انتخاباتى خانم صدراعظم

این روزهاى آلمان از زبان مرکل

دیوان الهه ابزار استعمارى است!

آمریکا به تنهایى علیه کره شمالى اقدام مى کند

بدینوسیله از کلیه اعضاى انجمن صنفى کارفرمایى سنگبریهاى شهرستان اصفهان 
دعوت مى گردد با در دست داشتن کارت عضویت در جلسه مجمع عمومى عادى 
نوبت دوم که در سالن اجتماعات شهرك صنعتى محمودآباد برگزار مى گردد حضور 

به هم رسانید. 
زمان: روز چهارشنبه مورخ 96/02/13 ساعت 10 صبح  

دستور جلسه:
1- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان

2- ارائه گزارش مالى سال 95 توسط بازرسان و تصویب صورتهاى مالى 
3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

           آگهى دعوت مجمع عمومى عادى (نوبت دوم)

انجمن صنفى کارفرمایى سنگبریهاى اصفهان

                آگهى تجدید فراخوان ارزیابى کیفى شماره 950/6012  
(شماره 200961188000001 در سامانه ستاد)

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان 
موضوع فراخوان ارزیابى کیفى: توان نگهدارى و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت بهره بردارى 

شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شــرط ورود به فراخوان: دارا بودن گواهى نامه صالحیت پیمانکارى با حداقل رتبه 4 نیرو از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى کشور 
نحوه دریافت اســتعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و 
تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ســتاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء 
الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 27313131- 021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 

تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031) 
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخ 96/01/15 لغایت 

ساعت: 16:00 روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم 
ارزیابى کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شــنبه مورخ 96/02/16 در "سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)" بارگذارى و نسخه فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد 
شرایط براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجراى پروژه هاى 
مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید. 

     www.setadiran.ir       www.erec.co.ir             www.tavanir.org.ir        http://iets.mporg.ir    

روابط عمومى شرک ت برق منطقه اى اصفهان 

نوبت 
اول

  

م الف: 32210

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه صورتجلسه شماره 130 مورخ 95/12/23 
شوراى اسالمى شهر منظریه حمل و پخش مصالح بیس موجود در معابر مجتمع کارگاهى 
شیخ بهایى شهر منظریه از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى 

شهردارى مراجعه فرمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز چهارشنبه 96/2/6 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه

تاریخ بازگشایى اسناد: 96/2/6 ساعت 18 

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول

سیدعلى مرتضوى- شهردار منظریه  

نوبت اول


